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

Koleżanki i Koledzy,

K

ontakt dzieci ze zwierzętami to szeroki temat wychowawczy, zdrowotny, obyczajowy,
a także wspomnieniowy. Obcując ze zwierzętami dzieci uczą się zasad wzajemnej
koegzystencji, przestrzegania reguł, wykonywania obowiązków opiekuńczych. Zwierzęta odwdzięczają się przywiązaniem okazywanym we wzruszającej formie.

Z

nane są walory zdrowotne przebywania ze zwierzętami wyszkolonymi do towarzyszenia osobom chorym. Znane są także zagrożenia zdrowotne, jakie mogą
zaistnieć w wyniku kontaktu ze zwierzętami. Polecamy uwadze Czytelników wytyczne
na temat bezpiecznego obcowania ze zwierzętami opublikowane przez American
Academy of Pediatrics (s. 4 oraz http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejszenowosci/611-zasady-bezpiecznego-obcowania-ze-zwierzetami).

W

szyscy mamy różnorodne wspomnienia związane ze zwierzętami – kilka z nich
przedstawiamy w bieżącym numerze. Zapraszamy do lektury tych wspomnień,
a zwłaszcza artykułu na s 10 i dostępnego pod adresem http://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly-3/zloty-dyplom-lekarza/621-jan-leon-landowski-syn-dekarzaojciec-lekarzy.

Z

wierzęta są obecne na naszych łamach nie tylko w bieżącym numerze. Wspomnijmy publikowaną przed kilku laty serię artykułów Koty malowane (http://
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-10-17-19-30-11/koty-malowane) z ponadczasowo
znakomitym artykułem Lekarz ma kota? (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/2015-1017-19-30-11/koty-malowane/373-lekarz-ma-kota). Pierwotna propozycja tytułu przesłana
przez redakcję do autorki brzmiała Lekarz ma kota. Autorka dodała znak zapytania
i tekst nabrał zupełnie innego znaczenia. Można przypuszczać, że znaczenie to jest
ponadczasowe.
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do wystawiania recept i posiadających prawo
wykonywania zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
ich autorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skra„Gazeta dla Lekarzy” jest miesięcznikiem redagowanym przez lekarzy i członków ich ro- cania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
dzin, przeznaczonym dla osób uprawnionych Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gazeta-dla-lekarzy.com

Krystyna Knypl

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn.
zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28
lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685
jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie
w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez
Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A)
w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie 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.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
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
Wytyczne American Academy of Pediatrics

Zasady bezpiecznego obcowania ze zwierzętami
Fot. Mieczysław Knypl

 Większość zwierząt jest nastawiona przyjaźnie do dzieci,
jednak niektóre mogą być niebezpieczne. Na pogryzienie
narażone są przede wszystkim dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
 Przed przyjęciem zwierzęcia do domu konieczne jest zadbanie
o pełen profil szczepień weterynaryjnych oraz odrobaczenie.
 Gdy do domu przybywa nowe zwierzę, należy zadbać o to,
aby zagrożenie pogryzieniem lub podrapaniem zostało
zminimalizowane.
 Dziecko jest narażone na pogryzienie lub podrapanie gdy
okazuje lęk, uderza, ciągnie lub szarpie zwierzę.
 Jeśli nastąpi zranienie, nie wolno lekceważyć urazu, konieczne
jest fachowe zaopatrzenie rany, aby nie wystąpiła infekcja.
Szczególnie niebezpieczne są pogryzienia lub podrapania
zadane przez dzikie zwierzęta.

■ Nie należy podbiegać do nieznanego zwierzęcia – może to
wzbudzić jego agresję.
■ Nie należy wykonywać gwałtownych ruchów w obecności
zwierzęcia.
■ Gdy do dziecka jadącego na rowerze podbiega pies, powinno
ono odjeżdżać powoli, bo szybka jazda wzbudza agresję
zwierzęcia. Zaleca się raczej zatrzymanie się i odgrodzenie
od psa rowerem. Zwierzę zwykle traci zainteresowanie
obiektem, który się nie porusza.

 Pogryzienie w wieku dziecięcym może być przyczyną lęku
przed zwierzętami utrzymującego się przez całe życie.
 Jeżeli dziecko ma skłonność do niewłaściwego obchodzenia
się ze zwierzęciem (maltretowania), należy poinformować
o tym pediatrę, ponieważ takie zachowanie może sugerować
problemy emocjonalne.
 Należy nauczyć dziecko przestrzegania następujących reguł:
■ Nie wolno dręczyć żadnego zwierzęcia.
■ Nie wolno przeszkadzać zwierzęciu, gdy śpi lub je.
■ Należy zachować ostrożność, gdy dotyka się szczenięta
w obecności matki.

 Wszystkie zasady bezpiecznego obcowania ze zwierzętami
powinno się omówić z dzieckiem.
(K.K.)

Źródło: https://www.healthychildren.org/English/safety-prevention/all-around/Pages/Safety-Around-Animals.aspx

Bezpieczne spotkanie z psem na podwórku
Nasza korespondentka
ze Szwecji, Hanna Michnik,
miłośniczka wszystkich zwierząt i znawczyni psiej psychiki,
pisze:
Na naszym osiedlu jestem
chyba znana. Uczę wszystkie

napotkane dzieci, które chcą
głaskać moją psią gromadkę,
że do psa nie wolno podchodzić. Mają ukucnąć i psa
zawołać. Pies albo przyjdzie,
albo nie – jego prawo. I żeby
zobrazować, o co tu chodzi,

mówię: teraz coś ci pokażę.
Podchodzę blisko do dziecka,
bardzo blisko, patrzę z góry
i pytam: nieprzyjemnie, prawda? Dzieci zawsze kiwają głową
i załapują, o co chodzi. Rodzice również. Teraz czasem

widzę, jak dzieciaki na mój
widok pouczają swoich kolegów – wita mnie gromadka
przykucniętych dzieci. :)
I to jest cała moja filozofia
w kwestii zwierzęta – dzieci.
(K.K.)

Fot. Hanna Michnik
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Nowości
Kogo gryzą psy, a kogo drapią koty?
Interesującą analizę przed- opublikowanym na łamach
stawili B.Bergman i wsp. w do- „Public Health Reports”.
niesieniu Using Emergency DeOtóż chłopcy w wieku od
partment Data to Conduct Dog 5 do 12 lat byli najczęściej
and Animal Bite Surveillance gryzieni przez psy, natomiast
in New York City, 2003–2006 panie w wieku 40-64 były

najczęściej drapane przez koty.
Psy najrzadziej atakowały osoby po 65. roku życia, natomiast
koty najrzadziej wyrządzały
krzywdę dzieciom poniżej
2. roku życia. Odwrotnie do

kotów zachowywały się myszy i szczury, które najczęściej
atakowały dzieci poniżej 2.
roku życia. W 99% przypadków pogryzienie zdarzyło się
w miejscu zamieszkania. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3268804/

Poszkodowany właściciel zwierzaka przyjeżdża na SOR
Walory posiadania zwierząt w domu są powszechnie znane, ale nie tylko nie
ma róży bez kolców, ale też
nie ma psa, który nie gryzie
i kota, który nie drapie. M.T.
Steel i wsp. opublikowali na
łamach „Academic Emergency

Medicine” ciekawe doniesienie
zatytułowane Epidemiology of
Animal Exposures Presenting to
Emergency Departments na temat uszkodzeń ciała doznawanych przez właścicieli zwierząt.
Z 1631 analizowanych pacjentów, którzy zgłosili się na SOR,

w 80,5% rany były wynikiem
pogryzienia przez psa. Na drugim miejscu – 13,2% były koty,
które spowodowały uszkodzenie ciała; w 4,3% króliki lub
inne gryzonie spowodowały uszkodzenie ciała swoich
właścicieli. W pojedynczych

przypadkach uszkodzenie
było spowodowane przez
dzikie drapieżniki, zwierzęta
gospodarskie, a nawet przez
nietoperze.
(K.K.)
Źródło: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/j.1553-2712.2007.
tb01797.x/full

Choroby układu oddechowego u dzieci w pierwszym roku życia
a kontakt z psami i zwierzętami
Wyniki badań E. Bergroth
i wsp. przedstawione na łamach „Pediatrics” w artykule Respiratory Tract Illnesses
During the First Year of Life:

Effect of Dog and Cat Contacts
wskazują, że dzieci mające
w domu kontakt z psami są
zdrowsze w porównaniu
z dziećmi, które takiego

kontaktu nie mają. Autorzy
obserwowali 397 fińskich
dzieci urodzonych w latach
2002-2005. Dzieci pozostające w kontakcie z psami

rzadziej chorowały na infekcje
górnych dróg oddechowych,
zapalenie ucha środkowego
oraz rzadziej otrzymywały
leczenie antybiotykami. (K.K.)

Źródło: http://pediatrics.aappublications.org/content/130/2/211

Dzieci australijskie często spacerują ze swoimi psami
Na łamach „Pediatric
Obesity” ukazało się w 2013
roku doniesienie Understanding the relationship between
dog ownership and children’s

physical activity and sedentary
behavior autorstwa H. Christian i wsp. na temat wpływu
posiadania psa na aktywność
fizyczną dzieci i młodzieży.

Przeprowadzono analizę aktywności 1218 dzieci w wieku
10-12 lat. W 60% przypadków
dzieci miały psy i spacerowały z nimi średnio 29 minut

dziennie. Jednakże ta aktywność fizyczna nie miała wpływu na masę ciała dzieci. (K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/23239579

Dzieci brytyjskie rzadko spacerują ze swoimi psami
Na łamach „BMC Public
Health” C. Westgarth i wsp.
opublikowali doniesienie
A cross-sectional study of frequency and factors associated

with dog walking in 9-10 year
old children in Liverpool, UK
dotyczące aktywności fizycznej dzieci, które miały w domu
psa. Obserwacji poddano

1021 dzieci w wieku 9-10 lat.
Tylko 15,4% ankietowanych
dzieci regularnie spacerowało z psem przynajmniej raz
w ciągu dnia; 14,1% dzieci

spacerowało kilka razy w tygodniu; 27,6% spacerowało
rzadziej niż raz w tygodniu;
42,8% nigdy nie wyprowadzało psa na spacer.
(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015861/
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Nowości
Atrezja przełyku – zaburzenia połykania w wieku dorosłym
Zaburzenia połykania po
operacji atrezji przełyku są
częstym objawem. Na łamach
„Annals of Surgery” ukazało
się doniesienie Swallowing
Dysfunction and Quality of
Life in Adults With Surgically
Corrected Esophageal Atresia/
Tracheoesophageal Fistula as
Infants: Forty Years of Follow-up autorstwa W. Gibreel i wsp.
traktujące o tym problemie.

Przeprowadzono badanie
ankietowe za pomocą kwestionariusza oceniającego stopień
i nasilenie zaburzeń połykania
u 97 osób, które przeszły po
urodzeniu operację z powodu atrezji przełyku. Średni
okres obserwacji wynosił 40
lat (od 18 do 63 lat). Pewien
stopień zaburzeń połykania
jest dość powszechny w tej
grupie – zgłaszało go 82%

ankietowanych. Trudności
w połykaniu pokarmu twardej konsystencji zgłaszało 70%
ankietowanych, a konieczność
częstego popijania w czasie
jedzenia – 75% ankietowanych.
Jednak stopień nasilenia dolegliwości był niewielki i nie
wpływał na wybór rodzaju
jedzenia ani na codzienne
aktywności. Refluks żołądkowo-przełykowy miało 26%,

zwężenie w miejscu zespolenia
15%, oba powikłania 15% ankietowanych.
We wnioskach autorzy
piszą, że choć zaburzenia
połykania u osób po operacji
atrezji przełyku są częste, to
tylko w niewielkim stopniu
obniżają jakość życia.

wazniejsze-nowosci/589-zdrowiepubliczne-nowe-zadania). Autorka uczestniczyła w konferencji

jako akredytowany dziennikarz.

(K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/27607100

Prasa europejska o konferencji
w Madrycie (czerwiec 2017)
CHAFEA jest agencją wy- Cross-Border Health Infectious
konawczą Komisji Europej- Threats, która odbyła się 15
skiej zarządzającą programami czerwca 2017 r. w Madrycie.
UE w dziedzinie zdrowia, rol- Przedstawiono także relacje
nictwa, bezpiecznej żywności medialne o tej konferencji
i praw konsumenta.
opublikowane w prasie euroNa stronie internetowej pejskiej. Wśród nich zamieszCHAFEA (http://ec.europa. czono także link do artykueu/chafea/news/news508. łu Krystyny Knypl Zdrowie
html) dostępne są informa- publiczne – nowe zadania
cje o konferencji Preparedness, opublikowanego na łamach
Alert and Response: Lessons „Gazety dla Lekarzy” (http://gaLearned in Europe from Last zeta-dla-lekarzy.com/index.php/

Informacja własna

Jakie okoliczności kliniczne sprzyjają rozwojowi nadciśnienia tętniczego
opornego na leczenie?
Skuteczne leczenie nad- 140/90 mmHg. W doniesieciśnienia tętniczego wymaga niu Distinctive Risk Factors
wiedzy lekarza oraz skrupulat- and Phenotype of Younger
ności i wytrwałości pacjenta. Patients With Resistant HyZestawienie tych cech nie pertension: Age Is Relevant
jest częstą kombinacją, toteż autorstwa L. Ghazi i wsp.
skuteczność leczenia nadci- opublikowanym na łamach
śnienia w większości krajów „Hypertension” przedstawiono
jest niezadowalająca.
wyniki analizy 2068 pacjentów
O nadciśnieniu opornym z nadciśnieniem opornym na
na leczenie mówimy, gdy leczenie będących pod opiepomimo stosowania trzech ką poradni nadciśnieniowej
leków hipotensyjnych warto- w Birmingham w stanie
ści RR utrzymują się powyżej Alabama. Rozkład wiekowy

pacjentów był następujący:
12,7% miało do 40 lat, 32,1%
miało od 41 do 55 lat, 36,1%
miało od 56 do 70 lat, 19,1%
miało ponad 70 lat.
U pacjentów w wieku do
40 lat w porównaniu z pacjentami w wieku ponad 70
lat znamiennie wcześniej
pojawiało się nadciśnienie
(24,7±7,4 versus 55,0±14,1
lat; p<0,0001), częściej występowała otyłość (53,4% versus
26,9%; p<0,0001) i znamiennie

wyższy był poziom aldosteronu w surowicy (11,3±9,8 versus 8,9±7,4 ng/dl; p=0,005),
wyższa była aktywność reninowa osocza (4,9±10,2 versus 2,5±5,0 ng/ml na godzinę;
p=0,001), wyższe 24-godzinne wydalanie aldosteronu
z moczem (13,4±10,0 versus
8,2±6,2 µg/24 h; p<0,0001)
oraz wyższe dobowe wydalanie jonu sodowego z moczem
(195,9±92,0 versus 146,8±67,1
mEq/24 h; p<0,0001). (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28348010
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Fot. Joanna Bigaj

Barwy miłości

Z dzieciakiem wśród zwierząt...
Barbara Iwanik

Odkąd pamiętam, prosiłam rodziców o psa. Przez wiele lat nie chcieli się zgodzić na
takie zobowiązanie. Mieliśmy za to patyczaki oraz akwarium. To z rybami akwariowymi osiągałam swoje pierwsze sukcesy terapeutyczne – mając siedem lat odławiałam chore osobniki, smarowałam je własnoręcznie sporządzonym roztworem nadmanganianu potasu oraz przygotowywałam kąpiele lecznicze w słoiku. Wciąż jednak
marzyłam o psie.

G

dy byłam w piątej klasie szkoły podstawowej, pod
naszym dachem wreszcie pojawił się wyczekany
szczeniak. Mój ukochany, wyśniony, wymarzony pies.
Pies Protazy, zwany Protem. Cóż to było za psisko! Skradł
serce całej rodziny, a zwłaszcza tych, którzy absolutnie nie
wyobrażali sobie czworonoga pod naszym dachem. Jeździł
ze mną na rolkach, podróżował na przednim siedzeniu
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w aucie (zapięty pasem, dumnie wyglądając przez szybę),
ciągnął sanki, słuchał wszystkich dziewczyńskich sekretów, wygrzewał mój tapczan, zlizywał łzy, pomógł zdać
maturę, szczekał na pierwszych adoratorów, a potem
zaprzyjaźnił się z moim przyszłym mężem... Pewnego
razu poszedł na spacer, zjadł kolację i zasnął, by nigdy
się nie obudzić. Byłam już wtedy studentką medycyny.

9_2017

wrzesień

Fot. Michał Woldan

Barwy miłości

G

dy założyłam
własną rodzinę,
zamieszkał z nami
wiekowy żółw mojego męża o imieniu
Jacek oraz królik
Gaudi. Wciąż jednak
brakowało mi psa.
Zdecydowaliśmy się
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na przygarnięcie dwóch czworonogów „po przejściach”
– najpierw trafiła do nas młoda suczka, a trzy lata później emerytowany starszy pies. Gdy zaszłam w ciążę,
niektórzy nie mogli uwierzyć, że planuję wychowywać
dziecko „z całym tym zwierzyńcem”. Słabe serce starego królika nie wytrzymało upalnego lata, a naszą
córeczkę powitała zwierzęca delegacja składająca się
z nieśmiertelnego żółwia Jacka, psa-emeryta Simona
i suczki Leny. Nie ukrywam, że spacery z dwoma
psami i niemowlęciem okazały się sportem ekstremalnym (ratowała nas chusta i nosidełko) i logistyka
całej rodziny stanęła na głowie. Ale było warto! Córka
bardzo zaprzyjaźniła się z naszymi zwierzakami, a one
(a zwłaszcza psi emeryt) stanęły na wysokości zadania.
Okazały się czułe i delikatne. Żółw zmotywował córkę
do raczkowania, a psy szybko wyjaśniły, czemu nie
należy w naszym domu rzucać jedzenia na podłogę.
Dzisiaj karmienie żółwia i czesanie psa to jedne z ulubionych zajęć mojego dziecka.

Z

wierzęta zachwycają naszą rodzinę nie tylko w domu.
Lubimy oglądać w „naszym” parku mrówki i kowale
bezskrzydłe, które mieszkają w starym pniu. Często
zadzieramy głowy, by podglądać życie ptaków. Zimą
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Fot. Barbara Iwanik

karmimy sikorki. Dobrze czujemy się również we wrocławskim zoo, a zwłaszcza w afrykarium pełnym kolorowych ryb. Bardzo podoba nam się także idea „Odrarium”,
w którym można zobaczyć, jakie dziwaczne i olbrzymie
ryby zamieszkują rzekę Odrę.

Fot. Justyna Woldan

Fot. Michał Woldan

W
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ychowanie dziecka „wśród zwierząt”, choć fascynujące i rozwojowe, niesie ze sobą pewne
zagrożenia. Mojej córce trudno zrozumieć, że nie każdy
pies jest tak przyjazny jak psy, które zna. Potrafi wyciągać
ręce do reprezentantów groźnie wyglądających ras, a ja
podczas spaceru muszę mieć oczy dookoła głowy. Córa
zawsze szuka okazji, by bawić się z cudzym zwierzęciem,
a podczas naszego pobytu na Gibraltarze próbowała
zainteresować spotkaną małpkę swoim pluszowym
królikiem... małpa prawie go ukradła!
Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
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Jan Leon Landowski,
syn dekarza, ojciec lekarzy,
dyrektor Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie

Życie dla
zwierząt
Jan Tadeusz Landowski

Warszawskie zoo to był nasz dom. Ja
z trzema siostrami tam się wychowaliśmy i dorastaliśmy. Codziennie mieliśmy do czynienia ze sprawami zwierząt
i ogrodu. Ojciec przepracował w nim 36
lat, z tego 21 lat na stanowisku dyrektora. Nie była to zwykła praca, lecz pasja
połączona z wielką miłością do zwierząt, nadająca sens życiu. Bez Jana Landowskiego
na stanowisku dyrektora Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie nie byłby taki, jaki
jest dziś. Pamięć o moim ojcu nie jest powszechna, ale trwa i warto ją podtrzymywać.
Dzieciństwo i młodość –
kształtowanie zainteresowań
Jan Leon Landowski urodził się 21 lutego 1913
roku w Osowie, powiat Starogard Gdański,
jako czwarty syn w wielodzietnej rodzinie.
Wcześnie, mając 11 lat, stracił matkę. Jego
ojciec a mój dziadek, jedyny żywiciel rodziny składającej się z 12 rodzeństwa, był
z zawodu dekarzem, a po przeprowadzce
do Grudziądza w 1921 r. objął funkcję
woźnego w gimnazjum. Samotnie sprawując opiekę nad rodziną, był co prawda
ojcem surowym, ale dbającym bardzo
o wykształcenie, a nade wszystko bezgranicznie kochającym wszystkie bez wyjątku
dzieci. Przez długi czas rodzina Landowskich mieszkała na terenie gimnazjum.
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Jan szkołę podstawową ukończył w Osowie.
Kontynuował naukę w gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym w Grudziądzu. Od wczesnego
dzieciństwa jego pasją były zwierzęta
i nauki przyrodnicze. W przygimnazjalnym ogródku z wielkim zamiłowaniem zajmował się pielęgnacją roślin,
hodowlą małych zwierzątek, zgromadził
własny skatalogowany zbiór owadów.
Obszerne podwórze szkolne z ogrodem
oraz pobliski park były jego najbardziej
ulubionymi miejscami spędzania wolnego czasu, którego nie miał zbyt dużo,
bo poza zajęciami szkolnymi pomagał
ojcu w pracach na terenie gimnazjum,
zwłaszcza przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego i po jego
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zakończeniu. Najchętniej przebywał w otoczeniu natury,
godzinami obserwował ptaki, zwierzęta i roślinność. Był
także aktywnym ministrantem w pobliskim kościele, jak
również znajdował czas na naukę gry na mandolinie
i skrzypcach. Warto podkreślić, że cała rodzina była
uzdolniona muzycznie wraz ojcem, który grał na akordeonie. W domu często urządzano wieczorki z muzyką.
Jan trafił na dobrych nauczycieli. Pierwszym
nauczycielem przyrody był długoletni profesor gimnazjum dr J. Bischoff. Swoją wiedzą i heurystyczną
metodą nauczania rozbudził i pogłębił zainteresowania
w kierunku biologii i botaniki u wielu uczniów. Zajęcia
lekcyjne z użyciem mikroskopu umożliwiały wgląd we
wnętrze organizmu roślinnego, pozwalały na poznanie
struktur komórkowych, wprowadzały w nieznany dotychczas świat.
Drugim ważnym nauczycielem był prof. Egon
Tkaczyk, który swoimi porywającymi wykładami,
zwłaszcza z dziedziny ewolucji, wpłynął ostatecznie
na zainteresowania Jana do tego stopnia, że już jako
15-letni uczeń zdecydował, iż po uzyskaniu świadectwa
maturalnego będzie studiował biologię i zoologię. 25 lat
później prof. Egon Tkaczyk w liście z 23 lutego 1962 r.
napisał: Wiadomość od Pana bardzo mnie ucieszyła,
bardzo często myślałem i przypominałem sobie mojego
byłego ucznia, który ze względu na nadzwyczajną pilność
i spostrzegawczość podczas moich wykładów z biologii
żywo pozostał w mojej pamięci.
Studia i pierwsze badania naukowe
Po ukończeniu gimnazjum w 1931 r., pomimo
trudnej sytuacji materialnej, Jan udał się do Warszawy
wraz z bratem Józefem, aby rozpocząć studia – brat na
wydziale na Wydziale Weterynaryjnym, Jan na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego. Czas studiów nie był łatwy – problemy
finansowe, mieszkaniowe oraz dodatkowa praca, aby
wspomóc ojca i resztę rodzeństwa w Grudziądzu. Pomimo tych trudności i zajęć na uczelni Jan znajdował
czas na uczęszczanie na wykłady z dziedziny weterynarii
razem z bratem Józefem. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady z zoologii, które prowadził
światowej sławy zoolog prof. dr Konstanty Janicki, jak
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również prof. Jan Dembowski. Umiejętności retoryczne,
a przede wszystkim ciekawa tematyka wzbudzały zachwyt
wszystkich studentów.
Na drugim roku studiów, jako jeden z nielicznych
studentów biologii, Jan Landowski otrzymał stypendium państwowe. W trakcie trzeciego roku studiów
rozpoczął badania naukowe w kierunku, z którego
z czasem wykrystalizował temat pracy dyplomowej
w Instytucie Biologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nadzór i kierownictwo nad
badaniami sprawował światowej sławy prof. dr Stefan
Kopeć, który stworzył zdolnemu studentowi idealne
warunki do pracy naukowej do tego stopnia, że za
zgodą instytutu znajdującego się w Pałacu Staszica przy
ul. Nowy Świat Jan Landowski otrzymał pokój, gdzie
mógł mieszkać i kontynuować prace badawcze w dziedzinie biologii eksperymentalnej. Badania dotyczące
anatomii, embriologii i bionomii karaczanów wymagały
półtorarocznej obserwacji i przeprowadzania pomiarów
zwierząt poddanych badaniom. Profesor Stefan Kopeć
żywo interesował się przebiegiem i postępami prac, był
nie tylko mentorem, ale stał się wielkim przyjacielem
Jana Landowskiego. Po pomyślnym zdaniu egzaminów
w 1936 r. Jan Landowski uzyskał dyplom magistra filozofii w dziedzinie zoologii i anatomii porównawczej.
Wyniki pracy naukowej okazały się pełnym sukcesem,
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opublikowano je w 1937 r. w piśmie naukowym Polskiej
Akademii Nauk, gdzie przedstawiono i wyjaśniono
problem wzrostu i poembrionalnego rozwoju różnych
populacji owadów.
Działalność zawodowa i naukowa
Bezpośrednio po ukończeniu studiów, 1 października 1936 r. Jan Landowski podjął pracę w warszawskim ogrodzie zoologicznym na stanowisku jedynego
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asystenta naukowego odpowiedzialnego za żywienie
i hodowlę zwierząt. Pod jego kierownictwem hodowlanym warszawskie zoo doczekało się wielu przychówków zwierzęcych, w tym lwów oraz słonia indyjskiego
– słynnej Tuzinki, którą asystent osobiście wychowywał.
W celu pogłębienia wiedzy z zakresu hodowli i aklimatyzacji zwierząt egzotycznych, na własną prośbę
i za zgodą ówczesnego dyrektora Jana Żabińskiego,
otrzymał możliwość wyjazdu w 1938 r. na półroczną
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Bernhard Grzimek, prof. Heinrich Dathe odegrały
ważną rolę w procesie reorganizacji warszawskiego zoo
po wojnie. Te przyjaźnie, obustronne zainteresowanie
i uznanie przetrwały do końca życia Jana Landowskiego.
Po powrocie z Berlina do warszawskiego zoo
w czerwcu 1939 r. Jan Landowski osobiście nadzorował
transport dwóch pierwszych żyraf z Portu Gdynia do
Warszawy, a następnie został wydelegowany do Dawigródka po pięć żyjących na wolności młodych łosi.
W życiu prywatnym Jana Landowskiego nastąpiła zmiana. Poznał pracującą w administracji ogrodu,
oddelegowaną z Rady m.st. Warszawy przyszłą żonę,
Annę z domu Mirską.

praktykę do słynnego ogrodu zoologicznego w Berlinie.
Dyrektor, prof. dr Lutz Heck (właśc. Ludwig Georg Heinrich Heck), zaoferował mu możliwość zamieszkania
w swoim domu na terenie ogrodu zoologicznego, gdzie
był traktowany prawie jak członek rodziny. Pod jego
opieką i kierownictwem Jan praktykował we wszystkich działach zwierzęcych, ucząc się pielęgnacji, metod
hodowlanych, poznając tajniki aklimatyzacji zwierząt.
Brał udział w naukowych posiedzeniach, które regularnie odbywały się na terenie zoo oraz uczęszczał na
wykłady na Uniwersytecie Humboldta. Po ukończeniu
praktyki w berlińskim zoo Jan Landowski otrzymał list
pochwalny napisany przez prof. dr. Lutza Hecka podkreślający nadzwyczajne zdolności, wiedzę, sumienność,
chęci, wielkie zamiłowanie do zwierząt i wykonywanej
pracy, co podkreślają wszyscy pracownicy i kierownicy
działów zwierzęcych, na których pracował...
Nie tylko obustronna wymiana doświadczeń
z naukowcami z berlińskiego zoo oraz innych ogrodów zoologicznych okazała się bezcenna, ale przede
wszystkim bliska więź z profesorem Lutzem Heckem
i jego rodziną, a także przyjaźń z wieloma później słynnymi zoologami, jak dr Hans Georg Thienemann, prof.
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Okupacja
Spokojny i szczęśliwy czas skończył się 1 września
1939 r. Wybuchła II wojna światowa, a z nią zaczęły się
bombardowania. Ze względów bezpieczeństwa zastrzelono lwy, pantery, słonia Jasia. Inne zwierzęta ginęły
w wyniku działań wojennych. Jan Landowski z wielkim
bólem serca na to patrzył. Ocalały pojedyncze drapieżniki, żubry, żyrafa, hipopotam, antylopy gnu, a resztę
cennych zwierząt wywieziono do Rzeszy. Jan Landowski
nie zerwał kontaktu z ogrodem zoologicznym i resztką
jego mieszkańców. Pracując w rzeźni na warszawskiej
Pradze, której kierownikiem był pan Sobota, dostarczał
pożywienie dla nielicznych pozostałych w zoo zwierząt.
Władze niemieckie zezwoliły na trzymanie m.in. lisów,
założono tuczarnię świń oraz ogrody warzywne.
W okresie okupacji warszawskie zoo ze względu
na swoje względnie ustronne usytuowanie było popularnym miejscem spacerów warszawiaków, a także
okupantów – Niemcy bardzo lubili ogrody zoologiczne.
Stało się także ważnym punktem spotkań ruchu oporu
Warszawy.
W 1943 r. Jan Landowski, zadenuncjowany za
pomoc podziemiu i poszukiwany przez Gestapo, był
zmuszony opuścić Warszawę, zostawiając żonę z dwójką
dzieci na warszawskiej Pradze przy ul. Stalowej 1. Do
wiosny 1945 r. pracował jako kierownik w prywatnej
firmie budowlanej. Nowe kwalifikacje okazały się bardzo przydatne przy odbudowie warszawskiego zoo ze
zniszczeń wojennych.
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Lata powojenne
Do pracy w zoo Jan Landowski stawił się już
w maju 1945 roku. Zarząd m.st. Warszawy natychmiast
zaangażował go do przygotowania terenu oraz robót
konserwacyjnych zniszczonych budynków, by ogród
zoologiczny mógł się jak najszybciej odrodzić. Jan Landowski równolegle pracował w Wydziale Łowiectwa przy
Ministerstwie Leśnictwa. Już w okresie przedwojennym,
sprawując stanowisko asystenta naukowego w warszawskim zoo, specjalizował się w hodowli zwierząt futerkowych, zwłaszcza lisów i norek. 20 sierpnia 1946 r. objął
w ministerstwie stanowisko inspektora. Organizował
i nadzorował tworzenie Państwowych Ferm Zwierząt
Futerkowych, będąc jednym z nielicznych w Polsce
specjalistów w tej dziedzinie i jednym z najstarszych
sędziów licencyjnych. Ponieważ prace reorganizacyjne
w warszawskim zoo przebiegały mozolnie, zgłosił się
do konkursu na stanowisko dyrektora zoo w Łodzi
i wygrał go. Funkcję tę pełnił przez ponad trzy miesiące.
Przyczyny rezygnacji były natury rodzinnej i mieszkaniowej. W wywiadzie z 14 maja 1947 r. zamieszczonym
w „Dzienniku Łódzkim” (nr 130, s. 3, http://bc.wbp.lodz.pl/
dlibra/publication?id=58766&tab=3) dyrektor Jan Landowski
obszernie przedstawił sytuację nie tylko łódzkiego zoo,
ale wszystkich ogrodów zoologicznych w kraju i w całej
Europie. Po powrocie do Warszawy nie zerwał kontaktu
z łódzkim zoo – pozostał przez długi czas jego doradcą.
Tymczasem poczyniono widoczne postępy
w przygotowaniach do otwarcia ogrodu zoologicznego,
jak również w pracach przy organizacji ferm zwierząt
futerkowych.
Udostępnienie ogrodu zoologicznego szerszej
publiczności nastąpiło 11 marca 1948 roku. Uroczyste,
oficjalne otwarcie miało miejsce 22 lipca 1949 roku.
Stanowisko dyrektora objął Jan Żabiński, a stanowisko
kierownika hodowlanego ponownie Jan Landowski. Pod
koniec 1950 roku po ustąpieniu dyrektora Jana Żabińskiego stanowisko kierownicze przejął Jan Landowski,
a na mocy uchwały władz Warszawy objął oficjalnie
1 kwietnia 1951 r. funkcję dyrektora naukowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Początki warszawskiego zoo po zakończeniu
działań wojennych były trudne. Nie tylko przygotowanie
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terenu, odbudowa zniszczonych budynków i wybiegów,
ale przede wszystkim uzupełnienie zwierzostanu nie
było łatwym zadaniem. Fundusze nie pozwalały na
sprowadzanie zwierząt. Zresztą przedwojenna firma
Hartwig praktycznie jeszcze nie funkcjonowała. Dlatego
priorytetem była własna hodowla i wymiana zwierząt
między ogrodami zoologicznymi.
Przyjazne stosunki przede wszystkim z prof. Lutzem Heckem, nawiązane w okresie pobytu Jana Landowskiego na praktyce w berlińskim zoo, jak również z prof.
Heinrichem Dathem, prof. Bernhardem Grzimkiem, dr.
Hansem Georgiem Thienemannem okazały się bardzo
przydatne, zwłaszcza w tym początkowym okresie.
Niejednokrotnie byli gośćmi w ogrodzie zoologicznym
i prywatnie w domu służbowym Jana Landowskiego
znajdującego się na terenie zoo, debatowali i wspólnie
opracowywali plany znalezienia jak najlepszych rozwiązań do współpracy ogrodów w niełatwej wówczas
sytuacji politycznej.
Warszawskie zoo było w niezwykle trudnej sytuacji również z innego powodu. Podczas wybuchu
zakaźnej epidemii wirusowej zwanej ornitozą, inaczej
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Kongres Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych
w Rotterdamie, 1957 r.
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papuzicą, zachorowało ponad 30% pracowników. Szczęśliwie w krótkim czasie udało się ją opanować.
Jan Landowski od początku sprawowania funkcji
dyrektorskiej osobiście szkolił pielęgniarzy zwierząt
oraz zootechników. Wspólnie z przedwojennym kolegą
ze studiów mgr. Kazimierzem Wardzińskim prowadził
dział dydaktyczny warszawskiego zoo. W latach 1955,
1957 i 1959 był wykładowcą z dziedziny systematyki
i biologii zwierząt dla asystentów i zootechników ogrodów zoologicznych. Tym sposobem względnie szybko
unormował stan kadrowy i przyspieszył rozwój ogrodu
zoologicznego w Warszawie.
Innym ambitnym zadaniem była reorganizacja
warszawskiego zoo i uzupełnienie go o funkcje naukowo-badawcze. W pierwszym rzucie powstało laboratorium
służące do przeprowadzania badań specjalistycznych,
urządzono sale operacyjne w budynku nowo powstałej
kwarantanny, mające służyć do przeprowadzania zabiegów operacyjnych wraz z zespołem wykwalifikowanych
specjalistów naukowych, w tym lekarzy weterynarii.
Systematycznie wzrastająca liczba gatunków zwierzęcych w warszawskim zoo dostarczyła wystarczająco
bogatego tzw. materiału zwierzęcego do przeprowadzania
badań z zakresu biofizjologii zwierząt egzotycznych.
Wyniki prac dotyczących tych nowych zagadnień były
szeroko publikowane w periodykach naukowych krajowych i zagranicznych; są do dziś cytowane w licznych
renomowanych czasopismach naukowych.
Już w połowie lat 50. warszawskie zoo znajdowało
się w czołówce europejskich ogrodów zoologicznych
przede wszystkim ze względów naukowo-hodowlanych.
Dyrektor Jan Landowski od samego początku kierowania
tą placówką zainicjował ścisłą współpracę z Wydziałem
Weterynaryjnym SGGW w Warszawie, która układała się
pomyślnie i wzorowo. Należy tu wymienić prof. Abdona
Stryszaka, prof. Stanisława Piwowarczyka, prof. Czesława
Marańskiego, prof. Stanisława Bilewicza i innych. Znali
się z Janem Landowskim z czasów studenckich, byli bliskimi kolegami jego brata lek. wet. Józefa Landowskiego.
Konkretna współpraca obu placówek doprowadziła do
powstania w 1956 r. Rady Naukowej koordynującej badania naukowe, w której pracach uczestniczył również
prof. August Dehnel.
wrzesień
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Dorobek naukowy i hodowlany Jana Landowskiego oraz jego współpracowników sprawił, że warszawskie zoo stało się znane i cenione nie tylko w kraju,
ale również na arenie międzynarodowej. Za wybitne
zasługi w hodowli i aklimatyzacji zwierząt egzotycznych
oraz dorobek naukowy Jan Landowski już w 1956 r.
został przyjęty w poczet członków Międzynarodowej
Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych, w której
był jedynym przedstawicielem polskich ogrodów zoologicznych do roku 1971.
Rodzina w zoo
Na początku 1953 r., niespełna dwa lata po po
objęciu stanowiska dyrektora, Jan Landowski z sześcioosobową rodziną wprowadził się do przedwojennego budynku służbowego znajdującego się na terenie
ogrodu zoologicznego. Dwa największe pomieszczenia
przeznaczył na laboratorium do badań naukowych oraz
pokój lekarzy weterynarii. W pozostałych pomieszczeniach zamieszkała rodzina. Było to trochę ryzykowne
sąsiedztwo. Dezynfekcja i higiena były najważniejsze
i nieodzowne. Ale nie było innego rozwiązania, bo
przedwojenny budynek biurowy został zajęty przez
komisariat milicji rzecznej. Taki stan rzeczy trwał do
końca lat 60. Prowizoryczne biuro mieściło się naprzeciw
budynku dyrektora w odległości ok. 30 m. Tam również
znajdował się dział dydaktyczny. Wkrótce Jan Landowski
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dodatkowo zmniejszył powierzchnię mieszkaniową
rodziny o duży pokój na parterze, bo potrzebne było
miejsce dla zwierząt słabych lub całkowicie odrzuconych
przez matki po porodzie. W piwnicy zorganizowano
kuchnią zwierzęcą i pomieszczenia dla małych zwierząt
wymagających stałej opieki.
Pracy było bardzo dużo, nocą naturalnie również.
Każdy członek rodziny, uprzednio przyuczony przez
Jana Landowskiego, sumiennie wykonywał zlecone
mu zadanie odpowiednie do wieku. Nie pamiętam, aby
ktoś się z tego powodu uskarżał. Wspólnym wysiłkiem
udało się wychować lwy, niedźwiedzie, lamparty, hienę,
szakale, tygrysy, rysie, wydry, jeżozwierze, szympansy,
kangura i inne zwierzęta. Przede wszystkim moja mama,
Anna Landowska, była dla mojego taty, dyrektora Jana
Landowskiego, silną podporą nie tylko w pracy hodowlanej, ale i organizacyjnej.
Przyjmowanie gości krajowych, jak również zagranicznych odbywało się w domu dyrektora. Sytuacja
znacznie się poprawiła koniec lat 60., gdy zwrócono
ogrodowi zoologicznemu przedwojenny budynek biurowy. W jednym ze zwolnionych pomieszczeń urządzono
gabinet dyrektora, natomiast drugie, większe pomieszczenie z kominkiem przeznaczone było głownie na cele
reprezentacyjne. Podejmowano tam przedstawicieli
innych ogrodów zoologicznych, świata nauki, kultury,
polityki oraz rozlicznych instytucji, które współpracowały
z warszawskim zoo.
Na kronice filmowej
z 1956 r. można obejrzeć kilka migawek z zoo: http://www.
kronikarp.com/szukaj,10492,tag-696726,10492,tag-696726.

1953 r.
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Dzieci
Jest nas czworo. Dwie
z moich trzech sióstr ukończyły studia weterynaryjne, trzecia
medycynę. Ja zostałem lekarzem.
Najstarsza, lek. wet. Ewa Landowska-Płażewska, pracowała od
1963 r. u boku ojca w warszawskim
ogrodzie zoologicznym.

Działalność szczególna i ogólna
Nie tylko dobro i rozwój warszawskiego zoo
leżały Janowi Landowskiemu na sercu. Współpracował przy projektowaniu i zakładaniu nowych ogrodów
zoologicznych w kraju, np. w Płocku, Chorzowie, Opolu,
Toruniu, Gdańsku-Oliwie. Był mentorem dyr. Gucwińskiego z Wrocławia, w 1971 r. wprowadził go jako drugiego przedstawiciela polskich ogrodów zoologicznych
w poczet członków Międzynarodowej Unii Dyrektorów
Ogrodów Zoologicznych.
Już w latach 1956, 1957, 1959 jako rzeczoznawca w sprawach zakupu zwierząt dla polskich ogrodów
zoologicznych był częstym gościem w Holandii i Niemczech Zachodnich. W efekcie sprowadzał coraz to nowe
zwierzęta do ogrodów zoologicznych w Polsce.
Na licznych międzynarodowych kongresach
i sesjach naukowych dyrektorów ogrodów zoologicznych
w prawie wszystkich krajach europejskich, w których brał
udział, był znany i ceniony ze szczególnie interesujących
referatów. Przez swoje publikacje Jan Landowski sprawił,
że prowadzone przez niego warszawskie zoo stało się
znane i znalazło się w czołówce najbardziej postępowych
ogrodów zoologicznych świata.
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Podczas pracy na stanowisku dyrektora zoo Jan
Landowski stworzył struktury na wzór nowoczesnych
ogrodów zoologicznych w Europie i na świecie, do dziś
zachowujące swoją aktualność. Rozplanowanie zoo na
strefy geograficzne, jak strefa polarna, afrykańska, azjatycka i europejska, wybudowanie rozległych wybiegów
dla zwierząt, kompleksu ptactwa wodnego, nowoczesnej
żyrafiarni, zaplecza gospodarczego, ośrodka kwarantanny
dla zwierząt nowo sprowadzanych i pomieszczeń do
przeprowadzania zabiegów leczniczych i operacyjnych
– to wszystko świetne rozwiązania.
Pod koniec lat 60. warszawskie zoo miało reprezentantów 300 gatunków zwierzęcych, a liczba wszystkich zwierząt wzrosła do ponad 2000. Zoo mogło się
szczycić nadzwyczaj udaną hodowlą lwów, które były
ważnymi obiektami wymiennym między ogrodami zoologicznymi. Uzyskano pierwsze w Europie przychówki
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tapira, hipopotama, pingwinów
oraz białego bociana i innych
zwierząt w warunkach ogrodu
zoologicznego.
Dr Jan Landowski już
w okresie powojennym był organizatorem planowego zbioru ślimaków w Polsce i organizatorem ich
eksportu, co było zarazem źródłem
dewizowym dla kraju.
Janowi Landowskiemu
bardzo zależało na pielęgnowaniu
historii zoo, zwłaszcza pamięci
o założycielu, dyrektorze Wenantym Burdzińskim. Na terenie
warszawskiego ogrodu zoologicznego stanął kamień
pamiątkowy ku czci pierwszego dyrektora.
Działalność popularyzatorska
Jan Landowski był autorem licznych artykułów
w prasie, a od 1951 r. regularnie raz w miesiącu prowadził audycje popularnonaukowe o tematyce zoologicznej. Już od 1953 r., od początku emisji programu TV
w Warszawie, informował telewidzów o wydarzeniach
dotyczących warszawskiego zoo, prezentując nowe
egzotyczne i nowo narodzone zwierzęta. Wygłaszał
liczne prelekcje przyrodnicze w szkołach, zakładach
leczniczych dla dzieci, ośrodkach kultury oraz klubach
miłośników zwierząt. Był również cenionym i częstym
gościem audycji radiowych i telewizyjnych na arenie
międzynarodowej dzięki doskonalej znajomości języków
niemieckiego i francuskiego. Nie tylko rozległą wiedzą,
ale i przymiotami charakteru zyskiwał powszechny
szacunek i sympatię.
Praca naukowa i doktorat
Pomimo wielu obowiązków zawodowych związanych z funkcją dyrektora ogrodu zoologicznego
Jan Landowski bezustannie pracował naukowo. Był
ściśle związany z Zakładem Embriologii i Fizjologii
Zwierząt Instytutu Zoologicznego na uniwersytecie
w Warszawie. Już w 1950 r. rozpoczął badania nad
rozpłodem kuny leśnej (Martes martes) w warunkach
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hodowli klatkowej. Od 1960 r.
badania odbywały się pod kierownictwem naukowym prof. dr.
Stanisława Bilewicza, a po jego
śmierci – prof. Janusza Gilla.
Zwieńczeniem badań była praca
doktorska, którą Jan Landowski
ukończył w 1969 roku. Tytuł
doktora nauk przyrodniczych
uzyskał 11 maja 1970 roku.
Pełnione funkcje
Jeden z założycieli oraz
•
członek zarządu od 1957 r., a od
1962 r. prezes zarządu głównego
Polskiego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza,
w tym zwierząt futerkowych.
• Przewodniczący rady redakcyjnej miesięcznika „Hodowca Drobnego Inwentarza”.
• Przewodniczący Sekcji Żywienia Zwierząt przy Polskiej
Akademii Nauk.
• Wiceprezes warszawskiego oddziału Ligi Ochrony
Przyrody.
• Członek rady naukowej przy warszawskim ogrodzie
zoologicznym.
• Członek komisji doradczej ds. ogrodów zoologicznych
przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej.
• Członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
i jej Zasobów – Komisji Zwierząt Ginących.
• Członek komisji ds. nomenklatury zoologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego; wspólnie z prof.
dr. Władysławem Hermanem w ramach postępu technicznego w hodowli zwierząt futerkowych kierował
i nadzorował pracami naukowymi w tym zakresie.
• Przewodniczący zarządu Sekcji Ogrodów Zoologicznych Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
• Członek Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów
Zoologicznych od 1956 r.
• Organizator i kurator Polskich Ferm Zwierząt Futerkowych, które odgrywały istotną rolę w produkcji
wysokojakościowych skór zwierząt futerkowych.
• Członek Koła Myśliwskiego Muflon w Warszawie.
• Sędzia licencyjny zwierząt futerkowych od 1946 roku.

9_2017

wrzesień

Barwy miłości
Odznaczenia
Nadrzędnym celem życia Jana Landowskiego
było dobro warszawskiego ogrodu zoologicznego i żyjących w nim zwierząt; oddany tej sprawie bez reszty
przepracował w ogrodzie 36 lat, w tym 21 lat jako jego
dyrektor. Za osiągnięcia w pracy zawodowej został
odznaczony 22 lipca 1959 r. Złotym Krzyżem Zasługi.
W 1961 r. z okazji jubileuszu 10-lecia pracy na stanowisku dyrektora zoo udekorowany Srebrną Odznaką
za Zasługi dla Miasta Warszawy. Z okazji 40-lecia
warszawskiego zoo odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Odrodzenia Polski.
Trudne dni
21 maja 1937 roku był czarnym dniem dla całej
rodziny Landowskich. Tego dnia ukochany brat Jana,
lekarz weterynarii Jozef Landowski utonął podczas
kąpieli w nurtach Wisły. Jan i Józef wspomagali się
wzajemnie w okresie studiów, snuli wielkie plany, które
w ciągu sekund przestały istnieć.
35 lat później, 2 października 1972 roku zmarł Jan
Landowski. Pogrzeb odbył się 6 października. Zgodnie
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z wolą pracowników zoo i rodziny orszak żałobny po
mszy św. w kościele Matki Boskiej Loretańskiej w drodze
na cmentarz Powązkowski przejechał główną aleją przez
ukochane zoo dyrektora. W smutnej uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli ogrodów zoologicznych
oraz świata nauki z kraju i z zagranicy, m.in. dr Wolfgang
Grummt z Berlina. Profesor Heinrich Dathe przybyły
z ramienia Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów
Zoologicznych z Berlina swoją mową pożegnalną oddał
ostatni hołd dyrektorowi Jan Landowskiemu.
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie stracił
wybitnego zoologa obdarzonego wielkim urokiem osobistym, człowieka o szerokich horyzontach myślowych,
potrafiącego mobilizować współpracowników do pracy
naukowej dotyczącej tematyki zoologicznej.
Pamięć
Ku czci dyrektora Jana Landowskiego w 1979 r.
odsłonięto kamień pamiątkowy na terenie warszawskiego
ogrodu zoologicznego.
Na mocy uchwały Rady Miasta Warszawy
jednej z ulic na warszawskiej Pradze nadano imię
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Jan Tadeusz Landowski
ginekolog położnik

Fot. Krystyna Knypl

Jana Landowskiego (http://warszawa.naszemiasto.pl/
artykul/kody-pocztowe-warszawa-alfabetyczny-spis-ulicl,3617460,art,t,id,tm.html).

Sierpień 2017 r. Autor artykułu w przerwie spotkania z redakcją
„Gazety dla Lekarzy”

Publikacje naukowe Jana Leona Landowskiego

1. Wpływ odosobnienia i współbytowania na rozwój i wzrost
larw Periplaneta orientalia. L. Spraw. TNW, 4, Warszawa, 30.
190-203. Wyciąg z posiedzenia naukowego Warszawa 1937.
2. Der Einfluss der Einzelhaltung und des gemeinschaftlichen Lebens auf die Entwicklung und das Wachstum der
Larven Periplaneta orientalis L. Biol. Zbl., Leipzig, 58.
512-515. Sonderdruck aus dem Biologischen Zentralblatt
58; 512-515. 1938.
3. Erfahrung in der Haltung von Schimpansen in warschauer
zoo. Aus der Zoologischen Garten /N.F./ Bd. 24. 3/4. S.
256-267-1958.
4. Bericht aus der Taetigkeit des warschauer zoos 1957/Abzug
1959/.
5. Einige Beobachtungen uber den Samen des indischen
Elefanten /Elephas maximus/L. / Mitautorschaft. J. Gill
Der zoologischer Garten /N.F./ Band 29 Heft 5. Okt. 1959.
Eingang. Druck 1964.
6. Versuche der Bestimmung der maximalen Altersgrenze
bei Tieren im zoo – Mitautorschaft Dr J. Jakubowski.
Veterinaermedizin Jahrgang 6 Nr. 1 Januar 1960.
7. Einige Berichte über die Tätigkeit des Physiologischen
Laboratoriums im zoo Warszawa-Referat im Druck auf
Internationalen Kongress der Direktoren zoologischer
Gärten in Kopenhagen 1959.
8. Pelztier-Versuchsfarm im warschauer zoo. Jahrbuch Agrarwissenschaft im Druck.
9. Wstępne obserwacje nad mieszańcami lisa srebrnego
(Vulpes vulpes var. argentata) i piesaka (Alopex Logopus).
Rocznik Nauk Rolniczych, B76,2;343-348. Warszawa 1960.
10. Anmerkungen zur Aufzucht eines neugeborenen Schimpansen (Pan troglolytes), ( L. 1766) im zoologischen
Garten Warschau, Der zoologische Garten/N. F. / Band
38, Heft 1/2. 1970.
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11. The Breeding of Pine Martes (Martes martes)in captivity
VI 1962 The Zoological Society London. International
zooyearbook 1962, pages 21-23 Vol. 3.
12. Abstammung Des Silberfarbigen Fuchses und wirtschaflische Bedeutung seiner Zucht Wydawnictwo Las Polski 1951.
13. Pelztierzucht für die Forstwesen – Encyklopedie. Herausgeber durch die Polnische Wissenschaftliche Forstgesellschaft.
14. Hilft den Vögeln den Winter zu Überstehen. Przyroda
Polska, Nr. 11 und 12 (Polnische Naturkunde) 1959.
15. Luchszucht im warschauer zoo. Kongres der Polnischen
Anatomen und zoologen sowie Bulletin sowie Bulletindes
Ministerium für Kommunale Wirtschaft.
16. Wie erlangten wir die Nachzucht der Marder. Zeitschrift
Hodowca Drobnego Inwentarza Nr. 12-1954.
17. Universale Fuchszwinger. Artikel in Hodowca Drobnego
Inwentarza. Nr. 6-1954.
18. Wie züchten und ernähren wir Marder. Artikel in Hodowca
Drobnego Inwentarza. Nr 5-1955.
19. Marder im zoo warszawa. Artikel in Hodowca Drobnego
Inwentarza. Nr. 7,1;15-1958.
20. O kunach w warszawskim zoo. Hodowca Drobnego Inwentarza 8,6;19-1960.
21. Marder im zoo. Artike Nr. I-1959.
22. Exotarium im zoologischen Garten in Frankfurt a/Main.
Bulletin des Ministerium für Kommunale Wirtschaft
im Druck.
23. Die zoologische Gärten in Polen. Warschau 08.06.1964 –
paralell Nachtrag VII, zoologische Gärten, Tierparks und
Schauaquarien der Welt. 1965-31(1-2).
24. Akwarium. A. Taborski, J. Landowski, K. Gabryś. PWRiL
Warszawa 1957, 240 stron.
25. Akwarium. J. Landowski, Z. Woliński. PWRiL, Warszawa
1967. 228 stron.

9_2017

wrzesień

Barwy miłości
26. Papużki faliste. PWRiL, Warszawa 1966. 112 stron.
27. Papużki faliste. PWRiL, II wydanie, Warszawa 1973.
28. Przewodnik po ogrodzie zoologicznym m.st. Warszawy.
Warszawa 1956. 80 stron.
29. 30 lat warszawskiego zoo. Z. Woliński, J. Landowski. 1959.
30. Geschichte und Bedeutung der zoologischen Gärten/
Abzug zoo. 1959.
31. Geschichte des jetztigen zoologischen Gartens von Warszawa. Bulletin zoo 1956.
32. Spacerkiem po zoo. Tygodnik Stolica nr 13/1961. Biblioteka
Publiczna im. Jana. Z. Rumla w dzielnicy Praga Południe
m.st. Warszawy.
33. Stand der Kleintierzucht in der Ungarischen Volksrepublik.
Hodowca Drobnego Inwentarza nr 4/1962.
34. Geburt und Künstliche Aufzucht einer Kegelrobbe (Halichoerus grypus) /Fabricius 1791/ im zoologischen Garten
Warschau. J. Landowski, Z. Wolinski. Der zoologische
Garten Band 39.
35. Erste Gelungene Künstliche Aufzucht von Binturongs /
Arctictis binturong/ im Warschauer zoo. Der zoologischer
Garten /N.F./ Leipzig 42. 1972. 1/2, seite 38-50.
36. Badania nad rozpłodem kuny leśnej (Martes martes), /L.
1758/ w warunkach hodowli klatkowej, Warszawa 1969.
Zakład Embriologii i Zakład Fizjologii Zwierząt Instytutu
Zoologicznego Uniwersytetu warszawskiego oraz w ogrodzie zoologicznym Warszawa.
37. Maul und Klauenseuche in der polnischen zoologischen
Gärten in der Jahren 1962-1963. seite 439.
38. VI Internationale Symposium der Erkrankung der zootiere Wien 8-10. 05 1964 und Berlin seite 25-31 Berlin. St.
Piwowarczyk, J. Landowski.
39. Breeding Humboldts Penguins at Warsaw zoo. International
zooyearbook 9 Vol. 7, pages 40-43, 1967.
40. Künstliche Aufzucht und Entwicklung Jünger Elche (Alces
alces), /L. 1758/. Warschau. Der zoologischer Garten (N.F.),
Band 36, Heft6, 1969.
41. Über die Krankheiten und Todesfälle in den polnischen
zoologischen Gärten, Z. Woliński, J. Landowski. Norddeutsche Vät. medizin 1962.
42. Discusussion of Wildlife Diseases. Journal WDA; Vol. 7:
Jan. 1971 Vet. med. Association: 137. 534-538. Z. Woliński.
J. Landowski 1962.
43. Lisy polarne ze Szpicbergenu. Hodowca Drobnego Inwentarza 9,3;11-12-1961
44. Ośrodek hodowlany małp w Suchumi (ZSRR). Zwierzęta
Laboratoryjne 1967, V, 2.
45. Wkład ogrodów zoologicznych w dzieło restytucji i ochrony żubra. Jan Landowski, Zbigniew Woliński. Postępy
Restytucji Żubra 2, 259-280, Warszawa 1969.
46. Duration of pregnancy in animals in zoo. J. Jakubowski,
J. Landowski. Med.Wet. 16-12; 737-739. Lublin.
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Referaty i recenzje

1. Wissenschaftliche und Untersuchungserzielungen und
seltenere Nachzucht im warschauerzoo in der Nachkriegszeit – gehalten auf der Versammlung der Geselschaft der
Naturwissenschaftler i-Jahr 1959. (Zusammenfassung
im Druck).
2. Aus Erfahrungen der Lövenhaltung im warschauer zoologischen Gartengehaltenes Referat bei der Beratung der
Wissenschaftler Polnischer zoologischer Gärten in Lodz
am 17. 12. 1955.
3. Eindrücke von der Reise durch tschechische zoologische
Gärten. Lodz am 16. 12. 1955.
4. Rezensionen Album unter dem Titel /Tiere vor dem
Objektiv/ des Jan Styczyński.
5. Rezension des Lehrbuches über Nutrias – Jahr 1958.
6. Rezension des Buches unter dem Titel /Ratgeber des
Nutriazüchters/ Warszawa 1959.
7. Rezension des Buches unter dem Titel „Pelztiere“ J. Szuman
und andere Warszawa 1952.
8. Rezensionen 6 Naturwissenschaftliche Filme im Auftrag
des Zentrums der Programm-Aufklärungsarbeiten und
Pedagogischer Untersuchung des Unterrichts-Ministeriums /1958/.
9. Seltene Zuchterfolge im warschauerzoo in der Nachkriegszeit – Referat gehalten auf dem Internationalen Kongress
der Union der Direktoren zoo in Frankfurt am Main
– Jahr 1958.
10. Einführende Beobachtungen über die Humbolt Pinguine
im warschauer zoo – Oliwa 1961.
11. Teilnahme am I. Internationalen Symposium in Angelegenheit Krankheiten der Tiere zoologischer Gärten. /
Bericht Maschinenschrift/, Berlin März 1959, Deutsche
Akademie der Wissenschaften.
12. Teilnahme am Internationalen Symposium in Angelegenheit Przewalski Pferde – Praha. 1959 /bericht in
Maschinnenschrift und verfielfältigt/.
13. Eindrücke vom XIV. Kongress der Union der Direktorenzoo in Kopenhagen – Opole – bei der Versammlung der
Ingenieure und technischen Angestellten zoologischer
Gärten, Februar 1960.
14. Vorträge im Bereich Systematik und Biologie der Tiere,
bei Lehrgängen, organisiert durch den Minister G. K. für
assistenten zoologischer Gärten, sowie Tierpfleger in den
Jahren 1955, 1957, 1959.
15. Berichte in Maschinenschriften und vervielfältig von
allen Internationalen Kongressen der Union der Direktoren zoologischen Gärten. Beginen v 1957 in Rotterdam,
1958, Frankfurt a /Main; Kopenhagen 1959, und in den
folgendenjahren bis Zum Kongress in Barcelona 1971.
16. Tropiliśmy słonia Tiemoco. Tłumaczenie z jęz. niemieckiego. J. Landowski. Tytuł oryg. Wir Lebten mit den Baulen.
Bernhard Grzimek. Nasza Księgarnia Warszawa 1972.
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Komentarz
Redaktor Naczelnej

W

Fot. Jan Landowski

spomnienie o dyrektorze zoo w Warszawie
dr. Janie L. Landowskim to także wspomnienie mojej młodości. Państwo Anna i Jan Landowscy prowadzili otwarty i przyjazny młodzieży studenckiej dom, w którym wielokrotnie bywałam.
Podczas jednego z takich pobytów otrzymałam
od pana Jana Landowskiego wykonaną przez
niego fotografię żyrafy z osobistą dedykacją.
Jak w życiu bywa, los wyznaczył nam różne szlaki, jednak mimo upływu ponad 50
lat pozostaję w regularnym kontakcie zarówno z Marią (Doką) Landowską, jedną z córek bohatera wspomnień, jak
i synem Janem juniorem, zwanym
w rodzinie i przez przyjaciół Tutkiem. Wspomnieniom nigdy nie
ma końca – studia na wydziale
lekarskim Akademii Medycznej
w Warszawie, wspólna nauka
i zabawa, wizyty w zoo, słuchanie opowieści o zwierzętach, wyjazdach na
konferencje – wizyty często przeciągały się do późnych
godzin. Nie inaczej jest po latach – gdy
sp ot kaliśmy się
z Tu t kiem,
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rozmowa nasza podzielona na dwie części trwała łącznie 8 godzin.
Cieszymy się bardzo, że dzięki tej publikacji
możemy przybliżyć naszym Czytelnikom reprezentanta
rodziny lekarskiej, dr. Jana L. Landowskiego – wybitnego
zoologa, którego wiedza i doświadczenie w ciągu 22 lat
znacząco przyczyniły się do rozwoju zoo w Warszawie
w czasach powojennych.
Badania naukowe dr. Jana Landowskiego zajmują
trwałą pozycję w literaturze zoologicznej, a ich wartość
jest ponadczasowa. Jego prace są cytowane współcześnie

zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej. Przykładem jest praca na temat rozrodu słoni:
Landowski J., Gill J. 1964. Einige Beobachtungen
uber das Sperma des Indischen Elefanten (Elephas Maximus L.). Der Zoologische Garten (NF), Bd., 29: 205–212.
Jest ona między innymi cytowana przez M. Koziorowskiego i wsp. w artykule Rozród zwierząt nieudomowionych – osiągnięcia nauki krajowej i jej perspektywy
na tle badań światowych „Postępy Nauk Rolniczych” nr
3/2007: 135–147
Krystyna Knypl

O’Brien et al.
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Kot w życiu człowieka

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Floridakeys-nasa.jpg?uselang=pl

Kot w życiu człowieka

Powracamy
do kotów
Ernesta
Hemingwaya
Krystyna Knypl

Po czterech latach* ponownie
odwiedzamy archipelag Florida Keys, składający się z kilkuset wysepek, który jest niczym ogon kota, jeżeli przyjmiemy, że tułów stanowi półwysep, na którym obowiązuje hasło „Fun and sun”. Poszczególne elementy archipelagu
łączy Overseas Highway, szerokopasmowa autostrada, na którą składają się 42 mosty
spinające trzydzieści wysepek w jedną niebanalną krajobrazowo całość.

Szczegóły logistyczne
Gdy podróżuję w myślach do jakiegoś miejsca,
zawsze lubię sprawdzić, w jaki sposób można tam dojechać. Tym razem nieoczekiwanie okazuje się, że droga
jest niemal prosta jak drut. Lecimy do Paryża lub Amsterdamu, tam przesiadamy się na samolot do Atlanty,
skąd udajemy się do Key West. W sumie kilkanaście
godzin podróży za około 1000 dolarów (w obie strony).
Można połączyć przyjemne z pożytecznym
i przylecieć np. do Orlando na kongres lub do Miami
i stamtąd wybrać się na całodzienną wycieczkę do Key

25

West, oddalone od stolicy Florydy o 4 godziny jazdy samochodem. Może jednak przyjemniej będzie zatrzymać
się w samym Key West na kilka dni, aby poznać klimat
tego ciekawego kurortu.
Gdzie się zatrzymać? Oferta hotelowa bogata, ale ceny wysokie. Gdybym wygrała w totolotka,
zatrzymałabym się w La Mer Hotel & Dewey House.
http://www.southernmostresorts.com/la-mer-dewey-house/

R

ejon to malowniczy, owiany sławą kryjówki piratów, a obecnie kurort chętnie odwiedzany przez
turystów. W przeszłości wypoczywały tu takie sławy
jak Tennessee Williams, Harry Truman czy Ernest Hemingway. Ten wielki pisarz był miłośnikiem męskich
rozrywek i pięknych kobiet – wiedzą to wszyscy. Ale że
jedną z jego słabości były koty, mało kto wie. Koty miały
przynosić pisarzowi szczęście. Były to koty szczególne,
bo sześciopalczaste. Do wiktoriańskiego domu przy
Whitehead Street każdego roku ciągną tysiące turystów.
Podążmy ich śladem…

Musiałabym wydać co najmniej 300 dolarów za każdy
nocleg, no ale miałabym pokój z widokiem na ocean,
piękny taras, wspaniałe wnętrze i biały piasek pod stopami. Mogłabym pisać, spoglądając na ocean niczym
*GdL 3_2013
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ich były właściciel. Zresztą koty były przez Hemingwaya
nazywane imionami i nazwiskami sławnych ludzi, na
przykład jeden zwał się Marylin Monroe, inny Marlena
Dietrich, jeszcze inny Audrey Hepburn, Charlie Chaplin,
Sophia Loren…
Dziś według różnych źródeł kotów jest od 40
do 60. Spacerują, wylegują się i rozkładają we wszystkich możliwych miejscach. Choć tabliczki informują,
że nie wolno brać kotów na ręce, wielu turystów nie
przestrzega tego zakazu. Jeden z turystów doszedł do
wniosku, że koty mają złe warunki pobytu, wskutek
czego władze federalne przeprowadziły pod koniec
2012 roku inspekcję posiadłości. Nakazano zamykanie
kotów na noc w klatkach lub zatrudnienie dozorcy, aby
je pilnował (http://www.nytimes.com/2012/12/23/us/cats-at-hemingway-museum-draw-a-legal-battle.html )
Koty są w tym domu nieprzerwanie od czasu,
gdy mieszkał w nim słynny pisarz. Jest też cmentarz
dla kotów, które pokonała starość.

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

Wizyta w domu Hemingwaya
Po zresetowaniu jet-lagu wybieramy się do domu
Ernesta Hemingwaya, który mieści się przy Whitehead
St. 907. Jest to bardzo interesująca pamiątka po słynnym
pisarzu, który mieszkał w Key West od 1931 do 1939
roku. Posiadłość kupił wuj drugiej żony pisarza Pauliny
Pfeiffer, jako spóźniony prezent ślubny. Klimat domu
służył Hemingwayowi; powstały tu takie dzieła jak Śmierć
po południu, Komu bije dzwon, Śniegi Kilimandżaro
oraz Krótkie szczęśliwe życie Francisa Macomber.
Dom jest chętnie odwiedzany przez turystów,
a ciągle zamieszkujące tam koty są nie mniej sławne niż
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Koty
sześciopalczaste
Doczekały się już
swoich fanów i specjalistycznych hodowli. Okazuje się, że koty mogą mieć
też więcej palców; rekord
świata należy do kota Daniela z Milwaukee, który ma
26 palców. Ernest Hemingway uważał, że koty sześciopalczaste przynoszą mu szczęście. Takiego kota miał
również Theodore Roosevelt. Prezydencki kot wabił się
Slippers i podobno był pierwszym oficjalnym kotem
w Białym Domu, a skoro miał status pełnoprawnego
mieszkańca, to jak wieść niesie, bywał na oficjalnych
spotkaniach prezydenta.
Polidaktylia jest następstwem polimorfizmu
genu. Znawcy tematu podkreślają, że należy odróżniać
American Polydactyl od Pedigree Polydactyl. Któż by
śmiał tego nie czynić!

http://pictures-of-cats.org/american-polydactyl-cat.html

bohaterka mojego ulubionego filmu Lepiej późno niż
później, którą gra Diane Keaton (https://www.youtube.
com/watch?v=ylZEfnAX878), i odbywać romantyczne
spacery z sekretarzem redakcji GdL.

Kot podarowany przez Pabla Picassa
Poza kotami sześciopalczastymi jeszcze inny
kot będący w posiadaniu Hemingwaya zyskał sławę.
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Otóż Pablo Picasso, z którym Hemingway był zaprzyjaźniony, znając słabość pisarza do kotów, podarował
mu w 1920 roku wielokolorową, ceramiczną, 35 cm

statuetkę przedstawiającą kota. Statuetka
stała w domu przez lata, aż w październiku 2000 roku niespodziewanie znikła
po wizycie grupy turystów, która opuściła
muzeum w godzinach popołudniowych.
Zarządzający muzeum Michel Morawski
powiadomił policję oraz wyznaczono 10
tysięcy dolarów nagrody. Zaangażowane do poszukiwań FBI po kilku dniach
aresztowało złodzieja. Niestety statuetka
została zniszczona. Zdecydowano sporządzić replikę i ona właśnie zdobi teraz
dom pisarza.

Jeżeli nie koty, to co???
Key West oferuje nie tylko przeżycia duchowe związane z literaturą i sławnymi ludźmi. Można odwiedzić akwarium
(http://www.keywestaquarium.com/about-aquarium), które jest czynne od 1935 roku.
Można uczestniczyć w festiwalu wina
i żywności https://www.keywestfoodandwinefestival.com/.
Tak czy inaczej, realnie lub wirtualnie warto
wybrać się na Florydę.
Krystyna Knypl

Nowości
European Reference Networks – adresy internetowe sekcji tematycznych

Powołane w lutym ERN rozwijają swoją działalność. Powstają między innymi strony internetowe poszczególnych sekcji
tematycznych, na których można znaleźć interesujące dane o chorobach rzadkich.

• Endokrynologia http://endo-ern.eu/.
• Padaczka https://www.epilepsyallianceeurope.org/programmes/epicare/.
• Rzadkie choroby neurologiczne http://www.ern-rnd.eu/.
• Okulistyka http://www.sensgene.com/the-ern-eye-project.
• Guzy uwarunkowane genetycznie http://www.genturis.eu/Genetic-tumour-risk-syndromes/index.html.
• Choroby płuc http://ern-lung.eu/.
• Choroby skóry http://www.genodermatoses-network.org/spip.php?rubrique256.
• Choroby nerwowo-mięśniowe http://ern-euro-nmd.eu/.
• Choroby naczyniowe https://vascern.eu/.

(K.K.)

Źródło: https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en
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Akcja humanitarna Kardiolog w Afryce

„Kardiolog w Afryce 2017”

Kierunek Tanzania
Maria Wieteska

Afryka przyciąga swą egzotyką niespotykaną na żadnym innym kontynencie oraz
fascynuje bogactwem kulturowym. Kto raz w niej zasmakował, już nigdy nie oprze
się jej urokowi. W październiku 2017 r. wyjeżdżamy ponownie do Afryki, tym razem w interdyscyplinarnym zespole: dwóch kardiologów, ratownik medyczny, inżynier. Od 20 października do 15 listopada będziemy w Maganzo w Tanzanii, 20 km od
granicy z Rwandą i Burundi. Jedziemy do plemienia Sukuma, by na miejscu szkolić
personel medyczny i badać pacjentów. Po powrocie do Polski mamy zamiar kontynuować współpracę na zasadzie telemedycyny za pomocą łącz internetowych.
Co z poprzednich wyjazdów utkwiło mi w pamięci? Oto kilka wspomnień.
28
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Wyjątkowa miłość
Pewnego dnia w 2013 roku w Kamerunie, w Afryce Środkowej, badałyśmy pacjentów w lokalnym ośrodku
zdrowia w małej miejscowości Somalomo, niedaleko
tropikalnego lasu, z dala od zgiełku miasta. Wśród
przybyłych był 80-letni staruszek, którzy chciał przebadać swoje serce i niewiele od niego młodsza staruszka.
Oboje uśmiechnięci, zadowoleni z życia, a drobne oznaki
czułości świadczyły o tym, jak mocna i żywa łączy ich
Nasze potrzeby związane z wyjazdem
Właśnie gromadzimy fundusze. Zawieziemy do Afryki
leki kardiologiczne, do leczenia nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i hiperlipidemii, a także sprzęt medyczny. Potrzebne
są: paski do glukometrów z opcją pomiaru glukozy i cholesterolu, papier do EKG, ciśnieniomierze naramienne, rurki
do intubacji, rurki ustno-gardłowe, stetoskopy dla dorosłych
i dla dzieci, rękawiczki jednorazowe. Przygotujemy materiały
informacyjne dla pacjentów i lekarzy oraz materiały edukacyjne w języku angielskim i suahili ilustrowane rysunkami,
gdyż wielu pacjentów nie umie czytać i pisać. Opracujemy
lokalne wytyczne dla ośrodka zdrowia, jak leczyć nadciśnienie
tętnicze i jak zwiększać dawki przy wykorzystaniu leków, które
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więź. W gabinecie uroczy staruszek opowiedział swoją
historię. W wieku kilkunastu lat ożenił się z dziewczyną
z tej samej wioski. Po kilku latach okazało się, że nie
mogą mieć dzieci. W Afryce jest to wyrok dla kobiety,
traci ona pozycję w lokalnej społeczności, jest wytykana
palcami i najczęściej odsyłana przez męża z powrotem
do domu rodziców. Staruszek z miłością w oczach powiedział, że nie wyobrażał i nie wyobraża sobie, mimo tych
okoliczności, żeby kiedykolwiek mógł mieć inną żonę.

są dostępne na miejscu. Zamierzamy kupić sprzęt elektroniczny, kable, modem, wzmacniacz sygnału internetowego,
co umożliwi stałą współpracę telemedyczną. Oczywiście
konieczny jest zakup biletów lotniczych, wiz, ubezpieczenia,
leków przeciwmalarycznych. Nasze potrzeby szacujemy na
30 tysięcy złotych.
Zbiórkę funduszy na akcję prowadzimy przez organizację,
której wszyscy jesteśmy wolontariuszami:
Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio,
ul. Grunwaldzka 86, 60-311 Poznań,
nr konta 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192
(dopisek „Kardiolog w Afryce”)
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Kiedyś w Ugandzie ze zdziwieniem zobaczyłam
w sklepie z bielizną części garderoby o typie push-up, ale
nie były to bynajmniej jak u nas, w Europie, biustonosze
(dla niewtajemniczonych – biustonosz typu push-up
ma kieszonkę na wkładkę od środka miseczki, dając
możliwość dodatkowego wypełnienia i zagarnięcia piersi
do dekoltu), ale… majtki, tak, majtki z poduszeczkami
dopełniające krągłości. Jak ważna jest to część ciała, wystarczy popatrzeć wokół, przejść się na spacer po wiosce
lub mieć oczy szeroko otwarte po wyjściu z kościoła.
Czarny kamień – lek czy magia?
Każdy misjonarz pracujący na Czarnym Lądzie
go zna. W Kamerunie zwany jest „pierre noire”, w Tanzanii „czarny kamień Ojców Białych”. Ojcowie Biali byli
pierwszymi misjonarzami, którzy dotarli do Tanzanii
i pierwszymi, którym wioskowi lekarze (szamani – znachorzy) zdradzili tajemnicę „czarnego kamienia”.
Czarny kamień wyrabia się z kości, najczęściej
wołowej, którą dokładnie się oczyszcza, potem opala
nad ogniem. Ma on za zadanie filtrować zakażoną krew
i eliminować truciznę. Zasada użycia jest taka, że po
ukąszeniu przez jadowitą żmiję lub węża należy naciąć
zranienie i przyłożyć czarny kamień. Nie usuwać go. Po
kilku dniach albo sam odpadnie, albo jak się trzyma,
można go delikatnie usunąć.
Ile w tym prawdy, ile efektu placebo, ile logicznych użytecznych właściwości – trudno powiedzieć.
Teoretycznie kość beleczkowata ma kanaliki, którymi
może przepływać krew i może pełni funkcję jakiegoś
filtra, ale dlaczego akurat w stosunku do krwi zakażonej
Afrykańskie kanony piękna
Oczywiście najpiękniejsze w Tanzanii są kobiety,
tylko kanony piękna są inne niż u nas. Najważniejsze są
pośladki i biodra. Rozłożyste biodra to zwiastun płodności, wystające pośladki ułatwiają taniec, noszenie dzieci
na plecach i różnych przedmiotów. Kolorowe afrykańskie
suknie są obcisłe i podkreślają walory kobiecej sylwetki.
Szerokie biodra i wąska talia łatwo podtrzymają kitengę, kawałek wzorzystego, kolorowego materiału, który
wystarczy lekko zawiązać na biodrach i już powstaje
codzienna, robocza, wzorzysta spódnica.
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Wiele fryzur, które podziwiacie u Afrykańczyków, nie jest naturalnych. Szeroko stosowane są peruki
i treski (dopinki do włosów) oraz dredy. W modzie są
teraz kolory bordo i blond.
Dzieci ze śmiechem dotykały moich włosów
i dziwiły się, jak to możliwe, aby włosy były takie cienkie
i delikatne. My używamy kosmetyków i zabiegów do
usztywnienia lub zakręcenia włosów, a Afrykanki kosmetyków do rozczesania, zmiękczenia, natłuszczenia…

jadem żmii czy węża? – jasnych dowodów naukowych
brak albo ja ich nie znalazłam.
Na razie radzę wszystkim, którzy wybierają się
do Afryki, aby zakładali długie spodnie, buty za kostkę,
nie wpychali się w każdą dziurę i nie zaglądali pod każdy kamień z ciekawości poznawania świata w pełnym
słońcu, bo wtedy na pewno węże i jadowite żmije będą
was uwielbiały. One nie atakują, gdy nie muszą. Nie
zawsze będziecie mieli szczęście takie jak ja w Kamerunie w 2013 roku, że mogłam węża dotknąć, a nawet
go posmakować
Włosy Afrykańczyków
Włosy rdzennych Tanzańczyków czy Kameruńczyków są czarne, kręcone, twarde, a jednocześnie
kruche i trudne do rozczesania. Włosy w Afryce nosi się
najczęściej krótkie – proste fryzury są wygodne, a całość
stroju można wzbogacić przez wymyślny turban czy
chustę. Jeśli jednak pragnie się nosić dłuższe włosy, to
najczęściej będą one półdługie i koniecznie plecione
w wyszukane wzory.
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Kobieta, aby być piękna, będzie siedzieć od 3 do 5 godzin
przed chatą i poddawać się zabiegom upiększającym:
zaplataniu warkoczyków, doczepianiu tresek… Ach,
te kobiece sekrety!
Bielactwo jest częste w Tanzanii
Częstość rozpowszechnienia tej choroby na świecie wynosi od 1:5000 osób w populacji do 1:15 000, lecz
w Tanzanii jest znacznie częstsza – 1:1400, co zdaniem
genetyków wynika z tego, że w przeszłości życie toczyło się tu w małych zamkniętych społecznościach, a to
sprzyja ujawnianiu się cech recesywnych, do których
albinizm się zalicza.
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Bielactwo jest spowodowane mutacją zazwyczaj
kilku genów i w efekcie brakiem melaniny w skórze,
włosach, tęczówce oka. Z powodu braku melaniny
znacznie łatwiej dochodzi u albinosów do oparzeń
skóry, podrażnień i rozwoju raka skóry, z kolei brak
barwnika w tęczówce skutkuje zaburzeniami widzenia.
U albinosów statystycznie częściej występują inne problemy zdrowotne, na przykład zez i oczopląs, wrodzona
głuchota, kłopoty z krzepliwością krwi.
Nadal, z powodu aktywnych działań szamanów,
zwłaszcza w małych wsiach i miasteczkach Tanzanii, albinosi są prześladowani, porywani, okaleczani, uśmiercani.
Ciągle obecne są wierzenia, że np. jak wplącze się włosy
albinosa w sieć, to będzie lepszy połów ryb na Jeziorze
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Wiktoria, a fragmenty ciała albinosów nadal przerabiane
są na amulety, które mają zapewnić bogactwo, szczęście,
powodzenie w życiu. To niesamowite, ale w XXI wieku
nadal tak jest. Nie dość, że albinos w Afryce musi się
zmagać z chorobami, zakrywać skórę, używać kremów
z filtrem UVB 50+, okularów przeciwsłonecznych, borykać się z poczuciem inności, lokalnym ostracyzmem,
to w krajach, gdzie animizm miesza się z racjonalną
wiedzą, dodatkowo musi walczyć o życie.
Tanzański dowód wdzięczności
Pacjent ma czasem pragnienie okazania wdzięczności swojemu lekarzowi. Wyraża to w różny sposób:
w Europie słyszymy życzliwe słowo, czasem dostajemy
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Dane z małego badania
epidemiologicznego w Kamerunie
przeprowadzonego w ramach akcji
„Kardiolog w Afryce” w 2013 roku

Cecha

pięknie napisaną kartkę, kwiaty, czekoladki. W Afryce
pragnienia są podobne, tylko sposób wyrażenia inny.
Oprócz życzliwego słowa, uścisku dłoni zostałam przymuszona do... przyjęcia worka orzeszków ziemnych.
Sytuacja kardiologiczna w Afryce,
doświadczenia własne
Dane z fachowej literatury medycznej na temat
epidemiologii chorób układu krążenia w Afryce są
skąpe. Przyczyn wielu nagłych zgonów się nie analizuje, gdyż wystarcza informacja, że to działanie złego
ducha. Wiadomo, że dużym problemem jest gorączka
reumatyczna i jej powikłania kardiologiczne z ciężkimi
dysfunkcjami zastawek włącznie. Przeprowadzając
badania w Kamerunie byłam zaskoczona rozpowszechnieniem nadciśnienia tętniczego, które nie odbiegały
w istotny sposób od danych epidemiologicznych z Polski.
W wielu krajach Afryki, w których nie ma konfliktów
i wojen, niekoniecznie niedożywienie jest ogromnym
problemem, lecz monotonność diety. Często na tym
kontynencie w świadomości ludzi nie istnieje pojęcie
choroby przewlekłej, a nadciśnienie czy cukrzyca takimi
chorobami są. Dane z małego badania epidemiologicznego z Kamerunu, przeprowadzonego w ramach
pierwszej edycji akcji „Kardiolog w Afryce” w 2013 roku,
zebrane przy współudziale doktor Katarzyny Woszuk,
przedstawiam w tabeli.
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Wiek (lata)
Palenie tytoniu, n
(%)
Nadciśnienie tętnicze, n
(%)
Nadwaga lub otyłość, n
(%)
Otyłość brzuszna, n
(%)
Nietolerancja glukozy
lub cukrzyca, n (%)
Cukrzyca, n
(%)
Hipercholesterolemia, n
(%)
Hipertriglicerydemia, n
(%)
Dyslipidemia, n
(%)
EKG, zmiany sugerujące
niedokrwienie
lub zawał serca, n (%)

Kobiety Mężczyźni
p
n = 396
n = 186
48,1 ± 15,2 44,7 ± 16,5 NS
48
39
<0,05
(12,1%)
(21,0%)
114
50
NS
(29,0%)
(26,9%)
114
37
NS
(29,0%)
(20,0%)
65
22
NS
(16,4%)
(11,8%)
93
34
NS
(23,5%)
(18,3%)
1
3
NS
(0,3%)
(1,6%)
265
101
NS
(66,9%)
(54,3%)
42
24
NS
(10,6%)
(12,9%)
276
108
NS
(69,7%)
(58,0%)
25
(6,3%)

20
(10,8%)

NS

p – prawdopodobieństwo
NS (ang. not significant) – nieistotne statystycznie

Od kwietnia do czerwca 2013 roku zbadałyśmy
582 kolejnych pacjentów w wieku od 18 do 80 lat, którzy
zgłosili się do lokalnych ośrodków zdrowia we wschodnim Kamerunie w odpowiedzi na ogłoszenia w lokalnym
radiu i kościołach. Przebadałyśmy dwukrotnie więcej
kobiet niż mężczyzn. Częstość czynników ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych oceniałyśmy według ogólnie
obowiązujących standardów Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego i Światowej Organizacji Zdrowia. Tylko
20% pacjentów wcześniej wiedziało o swojej chorobie,
a 0,5% z nich stosowało leczenie farmakologiczne.
Tekst i zdjęcia Maria Wieteska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, dr n. med.
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Krystyna Knypl

Rozdział 1

Karnawałowa moda
Nadeszła moda robienia powiek brokatem. Velo
zaprojektował nową kolekcję na karnawał i zapowiedział,
że każda dziewczyna musi mieć powieki w brokacie.
Top-modelki mogły negocjować. Lalunie wynegocjowały sobie brokatowanie tylko dolnej powieki. Takim
to dobrze, ale nam, szeregowym wybiegowym, to po
prostu wiatr w oczy. Co tam wiatr, pół biedy, najgorszy ten pieprzony brokat. Pół wieczoru go zmywałam.
I nic. Siedzi jak rzep. Rano mam iść do fit-clubu, a ten
brokat siedzi. Szoruję go czym popadnie. Siedzi i ani
drgnie. Musiałam pójść do fitu taka wybrokatowana.
Biceps mi mówi:
– Siostro, czy ty nie chodzisz za mocno na skróty?
Myślałam, że go sieknę przez pół. Skróty! Głupol
nadęty! Mięśniak napakowany!
– Ty, Biceps, lepiej nie wtykaj nosa w cudzy życiorys, dobra?
Ale fakt, ten brokat tak się świeci, że trudno nic
nie powiedzieć. Nie będę latać w tym cholernym brokacie cały dzień. Poćwiczyłam trochę pośladki, bo jakieś
obwisłe się robią. Za dużo siedzę nad książkami. Jak
zrobię licencjat z zarządzania wybiegiem, to wystartuję
na asystentkę samego Velo.
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I znowu czyszczę ten brokat. Jakoś szarpnęłam,
chyba za mocno, i coś się naderwało. Krew leci. Oko
spuchło, jakby mi Biceps przyłożył lewym sierpowym.
Kurczę, trzeba coś z tym zrobić. Ale co?
Biceps mówi, że trzeba doktora. Dobra, doktora,
ale skąd go wziąć? Chyba pogotowia do brokatu nie będę
wołać! Dzwonię do Inez.
– Cześć, Inezka, daj mnie namiary na jakiegoś
doktora, tylko żeby dobry był.
– Kate, ale od jakiej części ciała ten doktor ma
być? – Inez zawsze jakimś głupim pytaniem potrafi
człowieka rozłożyć na łopatki.
– A niby skąd ja mam wiedzieć od jakiej części,
przecież ja nie jestem po medycynie, żebym wiedziała
takie rzeczy. Mama by wiedziała.
– To idź do Beauty Clinic, tam coś ci poradzą.
Dobra, idę do tej Beauty Clinic. W środku nawet spoko. Ogólnie może być, tylko te głupie siostry
w recepcji.
– W czym mogę pani pomóc? – recytuje jedna
przez drugą, jak dwie papugi w klatce.
– Oko mi się pruje – mówię. A te głupie papugi
– widzę, że chichoczą ze mnie – znowu klepią swoje:
– W czym możemy pani pomóc?
– No przecież wyraźnie mówię, oko mi się pruje,
bo naderwałam, jak czyściłam z brokatu.
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– Brokatu? – gada jedna przez drugą. – Brokatu?
– Chyba widzicie, że mam brokat na powiekach
i dajcie mi szybko jakiegoś doktora, bo mi się spruje do
reszty i powieka spadnie wam na blat.
To te papugi głupie mówią, że zaraz dadzą doktora,
tylko numer pakietu muszę podać.
– Pakietu? Czyście na łeb upadły? A co ma wspólnego jakiś pakiet z moim okiem? Jaki pakiet mam
wykupiony? Nie mam zielonego pojęcia! Nie mam
brokatowego pojęcia! Jestem modelką Velo! Czy to
wam coś mówi?
– Jeśli jest pani z Domu Mody Velo, to ma pani
standard pakiet. Przysługuje pani doktor w standardzie.
– Dawajcie tego w standardzie, bo już mi chyba
na włosku wisi ta powieka.
Wchodzę do tego w standardzie. Oczy mu latają. Od góry do dołu przeleciał mnie tymi oczami. Nie
chciałabym mu w te oczy zaglądać za często.
– W czym mogę pani pomoc?
O rany, jeszcze jedna tresowana papuga – pomyślałam.
– Chyba pan widzi, że powieka mi się pruje.
– Widzę, widzę – mruknął.
Coś tam poszperał w komputerze i mówi:
– Pani ma standard pakiet, to mogę pani zacerować
tylko na okrętkę.
– Na okrętkę? To będzie widać!
– A czego się pani spodziewa po takim szyciu?
– Że nie będzie widać! To chyba jasne! Jestem
w końcu modelka Velo!
– Szycie artystyczne jest za dodatkową opłatą.
– Dobra, może być za opłatą. Tylko żeby nie było
nic widać.
Położyli mnie pod jakąś lampą do tego szycia
za opłatą i coś robią. Może szyją artystycznie. Nie
wiem, bo mnie całą zakryli. Po półgodzinie mówią,
że koniec. Zaszyte. Tylko muszę mieć przez jeden
dzień lewe oko zamknięte takim plastrem. Dobra.
Wolę plaster niż brokat. Patrzę tym prawym okiem na
tego, co mnie cerował. W pierwszej chwili myślałam,
że dostanę zeza. Mój brokat siedzi u doktora na klapie
fartucha! Ale heca.
– Hi, hi, doc – ma pan mój brokat na klapie.
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A ten jopi się na mnie i zupełnie nie łapie, że ma
brokat w klapie. O rany, już gadam do rymu. Może to
po tej narkozie. Tylko żebym tak stale nie gadała.
– Pan zobaczy w lustrze, będzie lepiej widać.
Zobaczył. Widzi. Wrzeszczy:
– Receeeeeeeepcja! Nowy fartuch!!!!!!
Wchodzi papuga z recepcji. A ten cały w brokatach wrzeszczy:
– Do pralni proszę zanieść! Co się tak pani gapi,
brokatu na fartuchu pani nie widziała?! – drze się do
tej papugi.
Spadam. Nic tu po mnie. Trochę świrowato
wyglądam z tym plastrem. Ale dobra. Idę spać. Jutro
mam wolne.
Budzę się rano. Oko w porzo. Nie pruje się. Trzeba
się zająć prezentami. Święta za tydzień, a ja nie mam
żadnych prezentów. Mamie kupię szminkę. Dla ojca...
co tu, kurczę, dla ojca wykombinować... no, zobaczy się.
Lecę po te prezenty. W sklepach tłumy. Może kupię coś
na Malpensa1.
Jadę na święta! Tydzień normalnego chodzenia.
Tam nie ma wybiegu. O rany! Aż nie chce mi się wierzyć,
że to możliwe. Na lotnisko złapałam taxi. Wsiadam, a ten
driver drze się, żeby nie trzaskać drzwiami. – Sam nie
trzaskaj, ale dziobem – mówię i wysiadam. Nie znoszę
ważniaków. Trzasnęłam drzwiami, że chyba szyby wypadły po drugiej stronie ulicy. Inezka mnie nauczyła:
nie zostawiaj swojej kasy nieuprzejmym. Święta racja.
Grzecznym trzeba być. Tu jest kapitalizm, a nie dyktatura
proletariatu. Wiem co to dyktatura proletariatu – ojciec
mi mówił. Jak był młody, to w kraju rządził proletariat.
Już tęsknię za moimi starszymi. Rzadko się widzimy.
Nie odbierają esemesów. Mówię mamie, że jej kupię taki
kurs 3-godzinny Jak odbierać esemesy, które wysyła do nas
kochające dziecko, ale ona mówi, że i bez tego kursu wie.
Znaczy, że ma kochające dziecko. Mogłaby mama to opanować. Jest zdolna, tylko uparta. Powiedziała sobie nie i koniec.
Proszę miejsce przy oknie. Dają. Tylko co mi
z tego miejsca. Pewnie będą same chmury. Nad Alpami
trochę trzęsie, ale lądowanie w porzo. Siadł mięciutko.
1

Mediolańskie lotnisko

9_2017

wrzesień

Lektura optymistyczna
Ojciec odebrał mnie z lotniska. Jedziemy do
domu. Urlop w domu to jak kapsuła narkozy. Działa
na wszystkie bóle. Człowieka nic nie boli. Superowa
sprawa, taki dom. Jak będę miała własny dom, też tak
będzie. Superowo znaczy.
Jutro wigilia. Mama zrobi pierogi z kapustą i pieczarkami. Tylko u mamy są takie pierogi. Tutaj nie robią
pierogów, tylko te pizze i pasty. Ravioli to nie to samo,
bo wyglądają jak niedorozwinięte pierogi. Nawet słowa
takiego nie mają w słowniku. Ich strata.
Mamie kupiłam szminkę, a ojcu kawę. Ciekawe,
co oni dla mnie mają.
Ubraliśmy z ojcem choinkę, mama skleja pierogi.
Po dwadzieścia na człowieka. Chyba pęknę albo przejdę
do wagi ciężkiej. Velo mnie sieknie, jak przytyję. Ale
z pierogów nie zrezygnuję. Przy dwunastym czułam,
że pękam. Jakoś przemogłam się i wbiłam w siebie
dwadzieścia. Po makowcu rozpakowaliśmy prezenty.
Dostałam markowego T-shirta.
Pośpiewaliśmy kolędy i fru do łóżka. Jutro śpię
do oporu. Żadnych fit-clubów. Jestem teraz dzieckiem.
I to jest najbardziej sweet w tych przyjazdach do domu.
Żadna dieta, żadne challenge. Nikt nie stawia przede
mną zadań, tylko kawę z mlekiem i rogaliki. Nie chcę
zadań. Chrzanię zadania nie do wykonania. Kurde,
znowu odezwała się ta narkoza.
Śniło mi się, że mam trzy lata i jestem na wakacjach. Ganiam kury po podwórku u babci Heli. Lubiłam
ganiać te kury, bo wtedy one tak śmiesznie gdakały. Ale
skąd wziąć żywą kurę w Mediolanie? Totalna abstrakcja.
Siedzę w łóżku i czytam polskie gazety. Ciągle o coś się
kłócą. Nie lubię, jak ludzie się kłócą. Jak będę miała męża,
to takiego, który nie będzie się ze mną kłócił.
Powiedziałam mamie o tej powiece, a ona zaraz
łapie za słuchawkę i zanim pomyślałam, że głupio robię,
umówiła mnie z dr Alicją. Ona leczyła mnie, jak byłam
dzieckiem. Znaczy nie leczyła, tylko badała oczy i dobierała okulary. Sprawdzi, czy ten w standardzie wszystko
dobrze zrobił. Może to i dobrze. Takiego w standardzie
trzeba zawsze sprawdzać.
No to idę do dr Alicji. Przychodzę, a tam sami
nieznani ludzie. Grzecznie mówię, że jestem umówiona,
a oni jakoś dziwnie gadają.
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– Pani pesel, proszę!
– Nie rozumiem, o co pani prosi – mówię grzecznie.
– Pesel, po polsku pani nie rozumie?
– Rozumiem, tylko nie wiem, o co pani chodzi.
– Pesel, rozumie pani, p e s e l – gada w kółko
ta papuga.
– Nie rozumiem...
– Jak to pani nie rozumie?
– Zwyczajnie, bez żadnego problemu, nie rozumiem, co pani do mnie mówi.
– Ma pani jakiś dokument potwierdzający ubezpieczenie?
– Jaki dokument? Ja jestem umówiona z dr Alicją. Ona zna mnie od dwudziestu lat i pozna mnie bez
dokumentu. Po co komu jakiś dokument?
– Zapytam, czy panią przyjmie, jak pani nie zna
peselu.
Czekam chyba z pół godziny. W końcu przychodzi ta papuga. Jopi się na mnie jakbym była jakimś
Zulusem z pióropuszem i mówi, że dr Alicja mnie
przyjmie. Spoko. Wiedziałam, że tak będzie.
Oko jest w porzo. Ten w standardzie zrobił dobrze.
No chyba, że za sto dodatkowych euro powinno być dobrze.
Zrobiłyśmy z dr Alicją sobie cmok-cmok na nowy
rok. O rany! Narkoza nie przeszła. Nie, nic nikomu nie
powiem. Niech sobie myślą, że tak mi się wypsnęło.
Jeszcze mi zrobią dłuższą narkozę, żeby sprawdzić, czy
wszystko w porzo i zacznę mówić całymi księgami, jak
w tym Panu Tadeuszu.
Na sylwka idę do Agaty. Będzie trochę ludzi
z podstawówki i jacyś kumple Agaty z zarządzania.
Sylwek nudziarstwo. Zawsze tak jest. Nie cierpię tego
dnia. Dla mnie kalendarz mógłby kończyć się na
trzydziestym grudnia. To jest całkiem dobry pomysł.
Zgłoszę go do jakiegoś urzędu patentowego. Tylko
nie znam adresu.
O dwunastej wypiliśmy szampana. Normalnie nie piję, ale w tego pieprzonego sylwka nie chcę
zapeszać nowego roku. Niech tam, jeden kieliszek,
nic takiego. W domu byłam przed szóstą. Cały Nowy
Rok przespałam, żeby formę złapać. Za trzy dni mam
egzamin teoretyczny. Muszę jeszcze trochę podkuć się
z teorii wybiegu.
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Fashion School2
Hip! hip! hurrrrraaa! Zdałam! Było prościutko.
Pytanka – marzenie. Dzwonię do Inezki. Jakie miałam
pytania? Inezka, mowię ci, tak zafarciłam, że nawet jakby
krowę wypuścił na wybieg, to też by jej poszło dobrze.
Słuchaj, Inezka, miałam tak:
pierwsze – krok na wybiegu podstawowy i na
specjalne okazje,
drugie – zarządzanie mimiką na wybiegu,
trzecie – rodzaje ukłonów na zakończenie pokazu.
No widzisz, Inezka, prostota. Nawet dziecko by
odpowiedziało. Nie szarp sobie nerwów. Też ci pójdzie
dobrze. Uważaj na tę Princessę. Trochę przypiera do
muru.
Idę do domu. W windzie przypomniałam sobie,
że nie odebrałam z pralni sweterka. Wracam. W kolejce
chyba ze cztery osoby i jakieś zamieszanie.
– Co się stało? – pytam starszego gościa przed mną.
– Coś im wlazło w maszynę, w której piorą białe
rzeczy i się zablokowała.
– To co z tego, że biała się zablokowała. Ja potrzebuję mój czerwony sweterek.
Gościu mówi, że jakiś alarm się włączył i muszą
oczyścić i odblokować. Jak alarm, to co innego.
Ten rudy, co zawsze przyjmuje ciuchy, kręci w tej
długiej rurze do prania białych rzeczy. Jakimś takim
długim, jakby kijem. Po dziesięciu minutach zapaliły
się zielone klawisze na górze tej rury.
– Dobra, oczyszczone – mówi rudy.
Patrzę na rudego i już wiem, że nie ma tu żadnego
dobra. Na końcu kija siedzi mój brokat.
– Bracie, masz brokat na kiju – mówię. – Uważaj
na niego, bo skacze.
– W czym mogę pani pomóc? – ględzi rudy.
– Bracie, to ja ci mogę pomoc – mówię. – Uważaj
na brokat na kiju.
– Słucham panią? – rudy pochylił się do przodu niby
z troską. – W czym mogę pani pomoc? – klepie w kółko.
2

Szkoła Mody
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– Uważaj, bo ci brokat naskoczy na oko – tłumaczę
rudemu. – Odsuń kij od oka.
Rudy chyba pomyślał, że jestem naspawana i już
mnie nie obsługuje. Pochyla się w stronę następnej
osoby. I znowu swoje.
– W czym mogę panu pomóc? – ględzi swoją
mantrę.
– Ty, rudy, zanim zaczniesz pomagać innym,
pomóż sobie – mówię. – Masz brokat na powiece. I coś
ci powiem: nie mów do ludzi „w czym mogę pani pomoc?”, jak naprawdę nie chcesz tego robić. Bo ci brokat
skoczy w oczy.
O rany, znowu gadam do rymu. To musi być po
tej narkozie. Chyba nie po brokacie...
Inez mówi, że muszę mieć psa. Będę miała do
kogo wracać. No i co z tego, że będę miała do kogo
wracać? Czy taki kundel zaniesie mi walizki na dworzec
albo pójdzie ze mną na dicho? Nie zaniesie i nie pójdzie.
Wolałabym wracać do Bicepsa. Ale to skończone. Lubię
wpaść do fitu, niech się Biceps napatrzy, co stracił. Ale
żadnego narzucania się.
Ciekawe, ile taki pies może kosztować? Nie mam
chyba tyle kasy do puszczenia. Zresztą muszę kupić różowe trampki do fitu. Chodzę w granatowych. Kto dziś
nosi granatowe trampki? Chyba tylko ciotki emerytki.
Coś mi miga. Aha! Inez pisze. Ciekawe, co?
ZAREZERWOWALAM CI DOGA DE BORDEAUX.
Kurde! Co to znaczy zarezerwowałam? Czy to
jest bilet na koncert? Psa mi zarezerwowała! Lubię
Inezkę, ale tym razem to już przeholowała. Ciekawe,
ile kasy taki de kundel pożre? No właśnie, co taki
bydlak żre? Nie mam pojęcia. Nigdy nie hodowałam
żadnych zwierząt.
ILE KOSZTUJE TEN KUNDEL?
Przecież nie mogę tak z biegu kupić psa.
TRZYSTA EURO. OKAZJA.
Inez oszalała. Jaka to okazja za trzysta euro?
Muszę wieczorem do niej zadzwonić.
– Cześć, Inezka, co z tym kundlem czy tam dogiem
de kunel? – pytam grzecznie.
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– Dobrze, że dzwonisz! Oni trzymają doga dla
ciebie do jutra. Musisz zgłosić się i odebrać Ferdynanda.
– Kogo, Inez? Ferdynanda?
Nie dość, że mam psa, którego nie widziałam, to
jeszcze on ma imię, o którym pierwsze słyszę!
– Tak, Ferdynand, ale reaguje też na Feri. Nie
denerwuj się – szczebiocze ta durna Inezka – jest rodowodowy i zapowiada się, że będzie bardzo dobrze ułożony.
Mówią, że jak urośnie, to samym wyglądem będzie budził
respekt. Nikt ci nie podskoczy. Nawet Biceps.
– Inez, oszalałaś. To są poważne symptomy, że
oszalałaś. Może zamówię ci u tych papug w Beauty
Clinic jakiegoś psychologa?
– Tylko się nie spóźnij, bo sprzedadzą komuś
innemu – klepie durna Inez.
– Coooo, komuś innemu mojego doga? Biorę!
Ale nie mam gotówki. Czy, jak myślisz, mogę za niego
zapłacić kartą?
– Coś ty, gotówa. Cash only9! – Inez uważa, że
ja noszę 300 euro na drobne wydatki w każdej kieszeni.
– Inez, a dlaczego ja nie mogę zapłacić kartą? –
pytam grzecznie.
– A gdzie pies ma kod kresowy? – pyta mnie ta
durna Inez. – Jak go wczytać do kasy, co?
No fakt, nie pomyślałam o kodzie kreskowym.
Kurde, muszę rano wstąpić do banku po cash.
– Dobra, śpij spokojnie. Kupię tego Ferdynanda.
Raz się żyje!
Rano zatankowałam cash w banku i pojechałam
zobaczyć kundla. Drzwi otworzyła jakaś rodowodowa
damulka, cała w biżuterii. Wglądała, jakby miała na
sobie dwie gabloty od jubilera. A to sfery! Jeszcze lepsze
niż na pokazach.
– Dzień dobry szanownej pani – ćwierkam elegancko – ja w sprawie zakupu Ferdynanda.
Witam panią! Proszę spocząć. Zaraz poproszę
asystenta, aby zaprezentował pani Ferdynanda.
Tak... hm... dziękuję... oczywiście... poczekam
na prezentację – odpowiadam grzecznie.
Wchodzi taki szczapowaty, metr dziewięćdziesiąt.
Na smyczy trzyma rude, smutne stworzenie z obwisłą
mordą. Nawet sympatyczny. Ferdynand, oczywiście
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że Ferdynand, a nie ten asystent. Ględzi coś o uszach,
nogach, nozdrzach, jakby ten pies składał się z oddzielnych części. Przecież ja nie kupuję części do psa, tylko
psa w całości.
– Dobra – mówię – czy mogę zobaczyć jak on
biega?
– Ależ oczywiście – za chwilę nastąpi prezentacja
dynamiczna. Jeszcze mamy trzy punkty prezentacji
statycznej.
Procedury. Nie ma rady. Skończył wreszcie.
Puścił Ferdynanda na podłogę. Pies rozejrzał się,
jakby trochę był w pierwszej chwili zagubiony, po
czym lekko machając ogonem ruszył w moją stronę. Spojrzał mi w oczy. Rekord świata w smutku.
Morda zwisa niczym biust Princessy. Hi, hi – dobre,
myślę sobie. Za tę obwisłą mordę można go polubić.
Obwąchał moje granatowe trampki. Chyba mu się
podobały. Nadepnął trochę niezdarnie na lewy but.
Znieruchomiałam. Co on sobie myśli, że moja lewa
noga jest do wdrapywania... Kurde, on myśli coś jeszcze
więcej... no nie... on myśli, że moja lewa noga jest...
no, nie! Nasikał mi na lewy but! Nie dość tego, posyła
mi tak smutne spojrzenie, że nawet wiem, co chce mi
powiedzieć: Siostro, wybacz, to wszystko z nerwów...
czy mnie zechcesz?
– Madame, on nasikał mi na lewy but – mówię
do tej kolekcji biżuterii.
– Ah, to z radości, że znalazł swoją panią – mówi
kolekcja.
– No cóż, podzielam jego radość – powiadam.
Płacę. Odbieram dokumenty. Żegnam się.
Jedziemy z Ferdynandem do domu. Kurde, ale
co ja mu dam na kolację? Przecież nie wstąpię z nim
do knajpy. O rany, ta głupia Inezka to zawsze mnie
w coś wpakuje!
– Cześć, Inezka, co ten de Boredeaux czy tam de
Riesling von Kundell ma w zwyczaju jadać na kolację?
Na zimno czy na gorąco? Nożem i widelcem na porcelanie, skoro taki z niego rodowodowy przypadek?
A może zwyczajnie z miski? Wiozę go do domu, a nie
mam pojęcia, czym go podjąć na kolację. Ratuj, Inezka,
i dzwoń do tej gabloty biżuterii. Zapytaj, co Ferdynand
żre, dobra?
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– Dobra, dobra. Zaraz się wywiem. Bez nerw,
siostro.
– Siostro, nie denerwuj się – za chwilę gada Inezka
– masz wszystko w tych papierach napisane. Mówiłam
ci, to firma solidna i dają instrukcję obsługi swojego
produktu.
Po drodze wstępuję do sklepu po kolację. Ja
w dziale psiej żywności, no nie, koniec świata. Znajduję
coś wymienionego w menu. Dobra, jedzenie z głowy.
Ale, zaraz, zaraz, gdzie on będzie spał? Jakieś nowe
umeblowanie chyba potrzebne. A może położę mu coś
na podłodze? Jakoś będzie.
– Ferdynandzie, życzę ci dobrej nocy – powiadam
do gada. – Pani udaje się na spoczynek. Twoje zaś miejsce
jest w przedpokoju.
Jakoś dał się przekonać.
Zawsze mam dobry sen, ale dziś nad ranem
czuję się jakoś inaczej. Nie mogę spać, czy co? Kręcę się,
zmieniam poduszkę. Nic nie pomaga. Trudno, trzeba
będzie wstać.
Otwieram oczy i już wiem, co nie daje mi spać.
Ferdynand siedzi przy łóżku i patrzy. Gapi się tymi swoimi bezbrzeżnie smutnymi oczami i ani drgnie. Siedzi
jak wyrzut sumienia.
Patrzę na Ferdynanda zaspana. Przecieram oczy,
może zniknie. Nic z tego, siedzi dalej. To jest rzeczywistość. Dobrze mnie wychowano, wiem, że rano należy
przywitać się, więc mówię mu:
– Witaj, Smutku! 3
Wydobył jakiś pisk czy mruczenie gdzieś z głębi
tego rudego ciała. Zrozumiałam. Powiedział do mnie
tak, jak mówią w domu: Cześć, Kiciu! – chociaż wcale
nie jestem żadnym kotem, tylko Katarzyną. Że też mu
przez te psie gardło przeszło to Kiciu, mógłby pomyśleć,
że jestem kotem, skoro mam taka ksywkę. Ale zdolna
bestia, wszystko pokapował jak należy. Kiciu mówią na
mnie w domu. W Mediolanie jestem Kate.

– Ferdynandzie, spadaj do przedpokoju, bo będę
się przebierać i nie podglądaj swojej pani – gadam
do niego. Nawet śmieszna sprawa, mieć tak od rano
do kogo pogadać. Ale coś ten rudzielec nie rusza się.
Podejrzanie kręci ogonem. Aha! już wiem. Muszę
z nim wyjść na dwór. O, kurde! jogging co ranka!
– zupełnie o tym nie pomyślałam, że to stworzenie
musi być wyprowadzane. Ta Inezka zawsze mnie
wpuści w kanał. No, ale trudno. Ubieram się byle
jak i grzejemy na dwór. Polatałam sobie trochę z Ferdynandem po parku. Załatwiliśmy co trzeba i myk
na śniadanko. Skoro już gadamy, to chyba zjemy to
śniadanie razem.
Wchodzę do kuchni. Ferdynand lezie za mną.
Jak on pokapował, że będziemy jeść śniadanie? Ciekawe,
co sobie myśli? Pewnie czy umiem gotować? Każdemu
samcowi to dwie rzeczy w głowie. Jedna to wiadomo
co, a druga czy kobieta umie gotować.
– Otóż, Ferdynandzie, gotuję rzeczy podstawowe.
Będzie u nas standard pakiet w jedzeniu, tak jak w Beauty
Clinic w leczeniu.
O rany, znowu gadam do rymu. Coś ta narkoza długo działa na mój mózg. Może mam jakieś
nietypowe zwoje? Kto wie? Właściwe to nikt nie wie,
jaki ma mózg i co w nim siedzi. Na przykład mama
myślała, że pójdę na medycynę. Wszyscy lekarze tak
myślą. Jak urodzą sobie dziecko, to zaraz myślą, że
urodził się im mały lekarz. Taki zestaw do zabawy.
A ja zostałam modelką. Trochę było obciachowo na
początku, ale rodzice już się pogodzili, że zestaw
„Mały lekarz” im nie wyszedł.
– A więc, Ferdynandzie, żadne tam wyszukane
dania, ale z głodu nie zginiemy. Masz tu swoje śniadanie.
Ja zjem owoce i wypiję kawę.
Kurde, przecież ja do niego ciągle gadam, jakby był człowiekiem. Czy to normalne? Może to ja
powinnam iść do tego psychologa w Beauty Clinic,
a nie Inezka?

Witaj, smutku – tytuł powieści Francois Sagan, popularnej
w egzystencjalnych sferach wczesnych lat sześćdziesiątych
3
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Spotkanie
klubowe
O szóstej mamy spotkanie naszej paczki, którą
nazwałyśmy Audience Club 4. Zbieramy się zawsze
w pasażu Vittorio Emanuele. Przychodzi Inezka, Tania,
Bona, no i ja. Czasami pozwalamy przyjść Mimi, ale ona
dopiero kandyduje do naszej paczki. Siadamy sobie w café
u Gianniego, zamawiamy lody i gapimy się na publiczność przechodzącą przez pasaż. My siedzimy i patrzymy,
a publiczność idzie. I to nas najbardziej śmieszy.
Jak jest premiera w La Scali, to wybieg jest taki,
że normalnie można dostać oczopląsu. Audience włoska
jest ubrana po prostu superowo i odlotowo. Nie wiadomo
na kogo patrzeć. Z kolei jak idą Japończycy, to po prostu
jeden oczosłup. Wszyscy jakby mieli jakieś garniturki.
Oni się nie ubierają, oni fasują sorty mundurowe.
Przeszła parada na przedstawienie do La Scali.
Teraz będą zbłąkani turyści nisko- oraz średniobudżetowi.
Obejrzą pasaż i pójdą na kolację do „emca” 5. My – nasza
paczka z Velo Moda – nie jadamy takich tłustych rzeczy.
Velo wymaga wagi do pięćdziesiątki. Nawet Princessa
chyba nie ma więcej. Inna sprawa, że w swoim wieku
mogłaby wyglądać trochę grubiej. Ciekawe, ile lat ma
tak naprawdę, ale pewnie to nie do ustalenia. Metryki
zginęły w czasie zawieruchy wojennej – powiedziałby
tata. Biusty to ma płaskie jak dwa placki kartoflane
przypięte agrafkami do klatki piersiowej. Tak właśnie
mówi się fachowo – do klatki piersiowej. Znam takie
słowa medyczne od mamy. Jak byłam kiedyś na kursie
angielskiego, to tylko ja z całej grupy wiedziałam, jak
jest kręgosłup po angielsku. Czasem dla śmiechu z tatą
uczyliśmy się różnych dziwnych słów medycznych.
Najbardziej lubię: pierścień cyklopentanoperhydrofenantrenowy. A najśmieszniejsze to jest enzymy inhibitora
konwertującego angiotensynę, czyli ACE. Nic nie rozumiem, ale fajnie brzmi. Mama mówi, że niektórzy to
4

Klub Publiczności

W niektórych kręgach młodzieżowych określenie oznaczające
bar szybkiej obsługi
5

40

wymawią „acze” i zawsze się śmieje, bo „acze” to płyn
do szorowania, a nie żaden enzym.
Lubię trochę pobajerować. Mam to po mamie,
która jest mistrzynią kitu i bajeru wagi ciężkiej. Fakt,
bajerować potrafi jak nikt na świecie. Smutno bez moich starszych. Ale nie ma rady. Muszę ten rok jeszcze
wytrzymać, a potem zobaczymy.
Zbliżają się urodziny Inezki. Audience Club
postanowił, że kupimy jej psa. Inezka ciągle lata z moim
Ferdynandem po parku. Musi mieć swojego psa i już.
Nie wolno zabierać cudzego psa ciągle na spacer. We
łbie mu się kołuje. Nie wie, kto jest jego panem, to jest
panią. Dzwonimy do tej gabloty biżuterii.
– Dzień dobry, tu Kate od Ferdynanda, czy mogę
prosić panią Mirocou?
– Witam panią, Kate, tu Mirocou – gada Gablota,
jakby ukończyła szkołę dykcji na specjalne okazje. –
W czym mogę pani pomóc?
O rany, niebezpieczna sprawa. Jeszcze przywlecze
jakiś brokat... skoczy na psa i będzie po nim. Przecież
takiego psa do tej rury w pralni u rudego się nie wrzuci.
Skracam tę dyskusję do minimum.
– Szanowna pani – powiadam elegancko – chcemy
kupić drugiego psa rasy dog de Bordeaux dla Inez na
urodziny.
– Och, jaki uroczy pomysł – ględzi Gablota – ale
niestety dogi de Bordeaux się skończyły.
– Jak to się skończyły? Czy to jakaś krótka seria?
– pytam.
– Mademoiselle Kate, u nas nie ma żadnych serii.
Każdy pies z naszej hodowli jest wielką indywidualnością, będącą owocem wysiłku naszych hodowców oraz
psychologów, którzy kształtują osobowość psa nieomal
już od urodzenia. Jest nawet jedna sesja psychologiczna
dla suczki przed porodem. Oswajamy ją ze stresem tego
wielkiego wydarzenia. Nasze dogi de Bordeaux muszą
mieć poczucie, że są akceptowane w każdej chwili. To
podstawa ich osobowości. Emanuje z nich dobrze wyważona mieszanka pewności i spokoju. Zapewne zauważa
pani te cechy u Ferdynanda?
– Zauważam, i owszem – odpowiadam. – Ferdynand ma absolutną pewność, że zawsze pierwsze co rano
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zrobię, to spacer z nim. Nie muszę się zastanawiać nad
poranną fryzurą. Od kiedy mam Ferdynanda, lansuję
fryzurę „out of bed” 6 oraz makijaż „just after shower” 7.
– Ach, jak pani to uroczo określiła – klepie Gablota.
– Może zdecydowałyby się panie na psa rasy shar-pei?
Jest wizualnie dość podobny do doga de Bordeaux.
Zapraszam na prezentację.
– Można jutro po południu? – pytam grzecznie.
– Zapraszam na 18.00 – mówi Gablota. – A zatem
do zobaczenia.
Po południu jedziemy zobaczyć tego psa dla
Inezki. Otwiera asystent.
– Witam panie. Jest mi niezmiernie miło – powiada.
– Witamy pana. Nam jest niezmierniej niż panu
– wypsnęło mi się zupełnie bez sensu, ale facet ani
drgnął. Widać Gablota dobrze go wytresowała. Tania
chichocze wewnętrznie. Mona udaje posąg grecki. Za
chwilę przychodzi sama Gablota.
– Jakże się cieszę, mademoiselle Kate, że zechciała
pani wraz z koleżankami nas ponownie odwiedzić. Dla
pani Inez proponuję suczkę Konstancję rasy shar-pei.
Muszę paniom powiedzieć, że Konstancja, tak jak każdy shar-pei, jest psem tylko jednego pana. Jeśli pani
Inez mieszka sama, to nawet dobrze się składa. Brak
identyfikacji z osobą pana może wywołać poważne
zaburzenia nerwicowe.
– Czy Konstancja już nadaje się do odebrania? –
pytam, bo jak za długo tu będą ją trzymać, to dostanie
jeszcze nerwicy przez Gablotę.
– Konstancja jest jeszcze młoda i powinna przejść
szkolenie – odpowiada Gablota. – Gdyby panie zdecydowały się ją nabyć wcześniej, przekażemy adres szkoły
dla młodych psów prowadzącej szkolenie motywacyjne.
Jeżeli trener tego nie uwzględni, może wywołać nieodwracalne zmiany w rozwoju dobrze ułożonej osobowości.
– Czy może nam pani powiedzieć coś o żywieniu
tych psów? – wtrącam nieśmiało.
(Ang.) Prosto z łóżka.
(Ang.) Tuż po wzięciu prysznica, tu w znaczeniu: bez
makijażu
6

7
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– Oczywiście. Najlepiej podawać produkty z serii
„Królewskie posiłki”. No i ważna jest pielęgnacja. Fałdy
i uszy to delikatne części każdego shar-peia.
– Fałdy? – pytam trochę zdziwiona.
– Tak, łatwo ulegają alergii, jeżeli pies dostaje niewłaściwe pożywienie. Wszystko będzie w dokumentach.
Asystent wprowadza Konstancję. Jest w porzo.
Zafałdowana jeszcze bardziej niż Ferdynand. Ciekawe,
czy polubią się, znaczy Konstancja i Ferdynand.
– Droga Kate – klepie Gablota – najlepiej byłoby
dla Konstancji, aby przeszła wstępne szkolenie w ramach
pobytu w naszej hodowli. Będzie więc za jakiś tydzień.
– Jeśli tak pani radzi, to zgłosimy się po nią po
szkoleniu.

Rozdział 4

Tajemnicza
postać
Siedzimy sobie przed gabinetem Princessy. Mamy
dziś rozmawiać, co z nami dalej będzie. Egzaminy mamy
zdane, więc formalnie już do szkoły nie chodzimy, ale
Princessa ma ambicje, żeby dziewczyny dobrze ulokować.
Już jest nasza pora wejścia, ale Princessa ciągle zajęta.
Ciekawe, dlaczego zajęta. Po kwadransie pytamy Mimi,
asystentkę Princessy.
– Mimi, powiedz, dlaczego Princessa jest ciągle
zajęta?
– No, wiecie, dziewczyny...
– Mimi, nie kręć! Gadaj prawdę i patrz mi w oczy
jak mówisz – rozkazuję.
– Kiedy ja... kiedy mnie... kiedy ja... – Mimi plącze
się w zeznaniach.
– Gadaj prawdę, kto jest u Princessy – mówię.
– Nie wiem, naprawdę, dziewczyny, nie wiem –
zaklina się Mimi.
– Dobrze wiesz, tylko nie jesteś dobrą koleżanką.
Opóźnimy ci przyjęcie do Audience clubu może nawet
o pół roku.
– Przyszedł, kurczę, nie wiem jak to po włosku
powiedzieć – plącze się Mimi.
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– Gadaj po angielsku – będzie prościej – mówię.
– Przyszedł „man with a black suitcase” 8 – szepcze Mimi.
– To musi być agent. Jeśli ma czarną teczkę, to
bez dwóch zdań tajny agent. Miał wąsy? – pytam dla
porządku.
– O rany, Kate, a ty skąd wiesz, że miał wąsy –
szepcze Mimi głosem pełnym podziwu.
– Mimi, agent bez wąsów to jak pizza bez blatu, to
jak makaron bez sosu, a może nawet jak... jak Mediolan
bez Duomo – oświadczam z całą powagą.
Siedzimy jeszcze pół godziny pod gabinetem
Princessy, ale tajemniczy osobnik z czarną teczką nie
wychodzi.
– Dziewczyny, a może on przyszedł nas wykupić
za gotówkę? – pyta Mona.
– Jak to wykupić za gotówkę? – Mimi to nie rozumie połowy rzeczy, której się dzisiaj na świecie dzieją.
– Mimi, może jakaś mafia nas wykupi za brudne
pieniądze i dlatego płacą gotówką – tłumaczę jak dziecku.
Ciekawe, czy kupią interes razem z Princessą? Może
wystawią ją na sprzedaż? Kupiłabym sobie Princessę.
A co tam, raz się żyje! Może jeszcze trochę bym negocjowała cenę. Wytknęłabym wszystkie mankamenty:
szpetny charakter, płaski biust, szkaradną biżuterię.
Może jakieś 10% jeszcze by opuścili? Ciekawe, za ile
poszłaby taka Princessa?
Wreszcie wyszedł ten tajemniczy gość z czarną
teczką. Princessa ma jakiś dziwny wyraz twarzy. Ni to
ucieszona, ni to wystraszona.
– Dziewczęta, zaszły niespodziewane okoliczności. Chętnie się z wami spotkam, ale jutro. Muszę
jeszcze wszystko dobrze przemyśleć. Niewykluczone,
że będziemy dalej współpracować.
– Madame, co to znaczy będziemy dalej współpracować? Niech nam pani coś dziś powie – prosi Tania.
– Dziewczęta, dziś jeszcze jest za wcześnie. Może
za dwa tygodnie wszystko będę miała przemyślane.
Postanowione!

Jak Princessa powie to swoje „postanowione”,
to nawet trzęsienie ziemi nie zmieni jej planów. Kurde! Powiedziała dwa tygodnie! To może wyskoczę do
domu? Nie ma teraz żadnych pokazów. Inezka zajęłaby
się Ferdynandem, to jej dobrze zrobi, zanim dostanie
Konstancję. Dzwonię wieczorem do niej, żeby obgadać
sprawę.
– Inezka – mówię – skoczyłabym do domu, bo
Princessa coś dla nas szykuje, ale nie chce na razie nic
powiedzieć. Zajmiesz się Ferdynandem, dobra? Bo
wiesz, za dużo kłopotu z wożeniem się z nim samolotem.
– Dobra, zajmę się – mówi Inez. Wiedziałam,
porządna z niej koleżanka.
Kupuję bilet do Warszawy i fruuu... lecę. Jutro
będę w domu.
Przyleciałam przed północą. Tata odebrał mnie
z lotniska. Mama i Maniula czekały w domu. Maniula
obcięła sobie włosy. Zawsze miała takie długie, a teraz
ma króciutkie. Mama mówi, że ma nową córkę przez
tę fryzurę Maniuli. Śmiesznie Maniula wygląda, jak
mama na zdjęciach z okresu studiów. Maniula to jest
dopiero modelka! Zaczęła właśnie studia na hungarystyce. Właściwie po co jej ta hungarystyka? Ale ona
taka jest, grzebałaby się w językach od rana do nocy. Im
dziwniejszy język, tym Maniula bardziej rozmarzona.
Ciekawe, dlaczego żadna z nas nie poszła na
medycynę? Ale mama wcale na to nie nalegała.
Maniula przeciągnęła się, ziewnęła i zobaczywszy
siostrę śpiącą na sąsiednim łóżku, skoczyła się przywitać:
– Jó napot kívánok! 9 – zawołała dumna ze swych
umiejętności wysławiania się po węgiersku.
Kate, obudzona zupełnie niespodziewanie, nie
bardzo wiedziała, co się dzieje.
– Jó napot kívánok! – ponownie zawołała Maniula
na powitanie siostry. –Szervusz! 10
– Maniula, ty mówisz przez sen czy po węgiersku?
– zapytała Kate całkiem przytomnie jak na osobę, która
jeszcze chwilę temu spała głębokim młodzieńczym snem.
9

8

(Ang.) mężczyzna z czarną teczką.
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(Węg.) Dzień dobry!
(Węg.) Cześć!

10
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– Po węgiersku, Kiciu! Po węgiersku! – wołała
Maniula.
Gadały jedna przez drugą dobrą godzinę, po
czym zgłodniałe zawołały chórem:
– Gdzie jest nasze śniadanie? Mima, Mima! daj
nam coś do jedzenia!
Brak odpowiedzi oznaczał, że matki nie ma
w domu. W łazience przy lustrze wisiała kartka z komunikatem: „Jestem w klinice. Śniadanie na stole w kuchni”.
Maniula i Kate chichocząc, pobiegły do kuchni.
Czekały na nie dwie miseczki owoców i stos kanapek
z serem. Wchłonęły wszystko w ciągu kwadransa, po
czym z kubeczkami kawy przeniosły się na obejrzenie
prognozy pogody.
Princessa nie mogła znaleźć sobie miejsca. Krążyła po gabinecie, przywoływała co kwadrans Mimi, po
czym odprawiała ją, nie wydając żadnych zleceń. Mimi
jeszcze nie widziała szefowej w takim stanie.
To musi mieć związek z tym tajemniczym
agentem – pomyślała Mimi, właściwie była tego
prawie pewna. – Tylko dlaczego ona jest taka zdenerwowana?
– Mimi, połącz mnie z Tanią. – Princessa w końcu
zdecydowała się zrobić coś konkretnego.
– Tak jest, madame! – Mimi, absolwentka szkoły
dla sekretarek, zgodnie z założeniami swojej placówki
edukacyjnej recytowała formułki na każdą okazję
szybciej niż myślała. Z kim ją mam połączyć? Z Tanią
czy z Kate? Kurde, zapomniałam. Jak zapytam, to
mnie rozszarpie na drobniutkie kawałeczki. Jak nic,
rozszarpie. Chyba z Kate? A może z Tanią? Połączę
z Kate, pewnie nie zdążyła jej przekazać czegoś przed
wyjazdem.
– Cześć, Kate – zaćwierkała słodko Mimi – szefowa
chce z tobą rozmawiać.
– Ze mną? – Kate nie mogła uwierzyć – przecież
jeszcze wczoraj nie chciała powiedzieć ani słowa. No,
ale może jej się odmieniło. Dawaj, Mimi, tego potwora
– bohatersko zadeklarowała Kate.
– Taniu – głos Princessy ociekał miodem najsłodszym z całej pasieki – chciałabym, abyście obie z Kate
pojechały na pokaz do Nowego Jorku.
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– Madame – jakieś trzaski, szumy, gwizdy, przerywane w pół słowa nie dawały szans na wyjaśnienie
choćby jedna sylabą – ja... nie...
– Mimi, pomylona dziewczyno, czy ty wiesz, co
robisz? – wrzasnęła Kate do słuchawki.
– Co, Kate? Co ja robię? Łączę rozmowę – Mimi
żyła na jakiejś innej planecie.
– Mimi, ty żyjesz na planecie pomyłek! – Kate
nie wiedziała, jak jej objaśnić pomyłkę w połączeniu.
– Jakiej planecie? ja nic nie rozumiem.
– To widać gołym okiem, nie musisz się tłumaczyć.
Mimi, czy ty kojarzysz, że Princessa chciała rozmawiać
z Tanią, a połączyłaś ją ze mną?
– To ja nie połączyłam madame z Tanią? – najwyraźniej ośrodki kojarzenia w mózgu Mimi były w stanie
głębokiego uśpienia, jeśli w ogóle kiedykolwiek się
wybudzały.
– Mimi, słuchaj uważnie: Princessa chciała rozmawiać z Tanią, a ty ją połączyłaś ze mną – Kate powoli
i wyraźnie objaśniła sytuację.
– No to ja się pakuję i nie wrócę jutro do pracy
– jęknęła Mimi.
– Bez pośpiechu, siostro, spakować się zawsze
zdążysz. Powiedz Tani, żeby do mnie zadzwoniła. Coś
wymyślimy – Kate była nastawiona twórczo wobec
dziwnej sytuacji, w jakiej się znalazła.
– Mimi, połącz mnie teraz z Kate – zarządziła
Princessa.
– Tak, jest Madame – Mimi gorliwie recytowała
gotowość do wykonania zadania.
– Kate, bądź dobrą koleżanką i udawaj, że to twoja
pierwsza rozmowa z szefową, dobra? – jęknęła Mimi.
– Dobra, dobra. Tylko muszę się dowiedzieć, o co
chodzi – pragmatycznie stwierdziła Kate.
– Droga Kate – Princessa zawsze zaczynała poważne rozmowy od zadeklarowania zażyłości z modelką – mam dla ciebie propozycję. To znaczy... jest ona
częściowo skierowana do ciebie, a częściowo do Tani...
to znaczy do was obu.
– Tak, madame? – Kate wsłuchiwała się uważnie
w każde słowo szefowej.
– Chciałabym, abyście z Tanią wzięły udział w pokazie w Nowym Jorku. Jedna z was prawdopodobnie
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będzie prezentowała suknię ślubną. Jest też możliwość
podpisania dla was obu kontraktu w domem mody
Black&Red. Chciałabym, aby Tania poleciała do Nowego Jorku już za tydzień, a ty dołączysz do niej po
powrocie z domu.
– Tak, madame – oczywiście, dziękuję – automatycznie, niczym Mimi, odpowiadała Kate.
Jadę do Nowego Jorku! Co za fart! I do tego
suknia ślubna! Ciekawe, kogo wybiorą? Mnie czy Tanię?
Podobno suknię ślubną zakłada się tylko raz... kurde... jak
to tylko raz? Jak to tylko raz? Co to za głupie przesądy?
No nie, to jakaś przedpotopowa bzdura!
Wracam do Mediolanu. Odbieram Ferdynanda
od Inezki. Nawet dobrze się składa, bo już jutro będzie
miała swoją Konstancję. Kurde, a co ja zrobię z Ferdynandem? Przecież go nie zabiorę do Ameryki. Muszę
poradzić się tej Gabloty, jak rozwiązać ten problem.
Dzwonię do madame Mirocou i wykładam sprawę. Obiecuje znaleźć odpowiedniego nabywcę. Kamień
z serca, że Ferdynand trafi w starannie dobrane ręce – jak
określiła Gablota. Obiecuje, że jutro odbierze go z mojego mieszkania asystent. Będę myślała, że Ferdynand
wyszedł na spacer do parku.

Rozdział 5

Poranek
w parku
Zbieram swoje rzeczy. Udało mi się spakować
w dwie walizki. Jadę na Malpensa. Patrzę na tablicę lotów.
Nowy Jork opóźniony o dwie godziny. Ciekawe dlaczego.
Nie lubię takich komunikatów. Po dwóch godzinach
ogłaszają, że jest burza nad Atlantykiem. Niedobrze. Coś
mi się zdaję, że nie polecę. Około północy odwołują lot.
Mogliby wcześniej powiedzieć. Pojechałabym Malpensa
Express, z dworca Cadorna mam dwa kroki do domu.
To znaczy miałam. Muszę wlec się autobusem. Nie wiem,
gdzie te autobusy się zatrzymują. Pojadę do Inezki.
O drugiej w nocy dzwonię do drzwi Inezki.
Otwiera mi zaspana.
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– Co tu, siostro, robisz o tej porze? Powinnaś być
na środku Atlantyku!
– Inez, odwołali lot, bo jakaś burza szaleje. Czy
mogę się u ciebie przespać? Jutro coś sobie poszukam.
Rano dzwonię do mamy:
– Wiesz, że w końcu nie poleciałam do Nowego
Jorku? Kontrakt przepadł. Może prezentowałabym ślubną
suknię w wiosennej kolekcji.
– Córeńko – lubię jak mama tak do mnie mówi
– nie martw się, widocznie tak miało być. Zapamiętaj:
życie to jest bardzo długi wybieg. Na pewno coś innego
ci sądzone.
– Tak, mamo, tak – mruczę niewyraźnie pod
nosem.
Chyba pójdę po gazety, może coś piszą o tej burzy
nad Atlantykiem.
– Siostro – woła Inezka, jak to ona zawsze, chociaż
wcale nie jesteśmy żadnymi siostrami. Moja prawdziwa
siostra ma na imię Maniula. – Może weźmiesz Konstancję na spacer, skoro wychodzisz na zewnątrz? Ja trochę
jeszcze poleżę.
– Dobra, czemu nie? Ciekawe, jak czuje się Ferdynand. Tęsknię za nim. Można się przyzwyczaić, nawet
do rannego latania po Giardini Publici.
– Konstancjo! – wołam. – Przygotuj się na poranną
sesję na wybiegu.
Idziemy do parku. Właściwie to wleczemy się.
Kurczę, sznurowadło mi się rozwiązało.
– Konstancjo, poczekaj.
Sznuruję ten but. Przypomniało mi się, jak nie
mogłam nauczyć się zawiązywać sznurowadeł na kokardkę
i domagałam się od rodziców butów tylko na rzepy. Już
prawie zawiązałam. Nagle głupia Konstancja szarpnęła
smycz z siłą stu shar-pei. Nie zdążyłam nawet wydać jej
jakiejś komendy. Leżę jak długa w kałuży na środku alejki
parkowej. To już nie jest jeden pech z odwołanym lotem.
To jest epidemia, pandemia, czy jak tam się te masowe
nieszczęścia nazywają. Mama by wiedziała.
– Czy mogę pani pomóc? – dobiega do kałuży
niebiańsko piękny Głos. Podnoszę zabłocone spojrzenie
w górę. Kurczę, będę codziennie rzucać się do tej kałuży,
żeby mi ten Głos pomagał. Olśnienie, że marzenie to
może być spełnienie. Leżę w tej kałuży i ćwierkam słodko:
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– Och, dziękuję, rzeczywiście trochę męskiej
pomocy by się przydało.
Głos wyłowił mnie z kałuży. Wyjął jakieś chusteczki i ochoczo odbłoca mnie z tego, co przylgnęło
do mnie niczym brokat. Kurde, a może to jakiś brokat
zmutowany genetycznie? Teraz wszystko jest możliwe.
Nie, coś bredzę, to na pewno jeszcze ta narkoza.
Trochę się uporządkowałam. Głos nie znika.
– Pozwoli pani, że się przedstawię, zwłaszcza
że nasze psy już to zrobiły – powiada. – Jestem Mark
Wunderbar.
O kurczę! Trudno o lepsze nazwisko. Sylwetka
jak z wybiegu, metr osiemdziesiąt, słodka czarna grzywka nad śniadym czołem i roześmiane niebieskie oczy.
Wunderbar... wunderbar11 ... – a jak może się inaczej
nazywać ktoś tak nieskończenie piękny? Chyba znowu
wpadnę do kałuży i trochę poleżę. Może wyciągnie mnie
jeszcze raz? – myślę szybko. Nie... nie rzucę się do kałuży...
zemdleję... lepiej będzie, jak po prostu zemdleję. Przecież
on ma Ferdynanda! Mojego Ferdynanda!!!
Mój de kundell już przywitał się z Konstancją.
Leci teraz do mnie. Feri, kochany! Witamy się, całujemy.
Mark patrzy na nas zdziwiony.
– Państwo się znają, że się tak wyrażę? – pyta.
– Czy my się znamy? Ależ to jest mój Ferdynand
Smutny. Czy pan kupił go od Madame Mirocou?
– Tak, właśnie tam go kupiłem przed dwoma
dniami. Powiedziano mi, że właścicielka wyjechała do
Ameryki.
– Wszystko się zgadza. Tyle, że nie wyjechałam do
tej cholernej Ameryki przez to, że wczoraj była okropna
mgła nad Malpensą, a do tego burza nad Atlantykiem.
Nie zauważyłam, że przegadaliśmy prawie godzinę, stojąc przy tej kałuży. Trzeba się zwijać, bo Inezka zaraz postawi na nogi wszystkich policjantów w Mediolanie.
– Dzięki za pomoc. Muszę wracać – powiadam
grzecznie.
– Czy mogłaby pani zdradzić mi tajemnicę, z której kałuży mógłbym jutro panią wyłowić? A może po
prostu umówimy się przy tej kałuży o siódmej rano?
Będę czekał z Ferdynandem.
11

Nie wiem, czy coś odpowiedziałam. Może powiedziałam „tak”, a może straciłam głos. Co tam głos,
ja chyba straciłam głowę. Tak właśnie powiedziałaby
moja mama. Już widzę, jak recytuje:
– Kiciu, najwyraźniej straciłaś głowę dla pana
Wunderbar. Nie powiem, jest całkiem, całkiem wunderbar, ale żeby zaraz tracić głowę?
Właśnie, że stracę. Moja głowa w końcu. Mamę
ojciec też złapał, zanim upadła. Tylko to było jakoś
inaczej. Widocznie to u nas musi być rodzinne. Mama
mówi, że była nieomal-co-upadła, a ja to nawet wyłożyłam się jak długa.
Tyle rzeczy wydarzyło się w ostatnim miesiącu.
Już się sama gubię. Już zamówiliśmy suknię ślubną.
Muszę jeszcze zadzwonić do Inezki.
– Cześć, Inezka! Wychodzę za mąż za Marka.
– Super, Kate, super! – powtarza Inezka.
– Inezka, ślub jest 6 sierpnia w katedrze w Saint
Gallen. Musisz przyjechać, nawet z końca świata czy
gdzie tam jesteś. Tania i Mona obiecują, że przylecą.
Mimi też postara się wyrwać z objęć Princessy. Będziecie moją publicznością, najwspanialszą audience.
Ślub bez ciebie, siostro, to prawie jak bez pana młodego. Poznasz moją siostrę Maniulę, która przyleci
z Polski. I będziemy sobie jak trzy siostry. Ale Mark
będzie tylko mój!
– Będę na pewno. Masz to jak w banku! Szwajcarskim oczywiście.
– No to cmok-cmok, Inezka. Czekam!
Czasem to się zastanawiam, czy ja żyję w rzeczywistym świecie. Niewykluczone, że siedzę w kinie
i wszystko mi się wydaje. Zaraz, zaraz, ale nigdzie nie
widzę ekranu. To chyba jednak nie jest film, jeżeli nie
widać ekranu?
Krystyna Knypl

(Niem.) Piękny, cudny. Gra słów.
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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
Lektury
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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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Rys. Helena Kowalska

Co to za zwierzaki? – dziwią się dzieciaki .
Co to za dzieciaki? – dziwią się zwierzaki .

