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Motto:
...według moich zasad każdy pisarz – niezależnie od tego, czy jest najlepszy, czy najgorszy –
powinien zdawać prostą i szczerą relację ze swego własnego życia, nie zaś opowiadać o tym,
co słyszał o życiu innych...
Henry David Thoreau Walden

Rozdział 1

Odtwarzanie z plików
pamięciowych
Złoty Dyplom Lekarza – minęło 50 lat od ukończenia przeze mnie
studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Wykruszone drobinki złota na granatowej płóciennej okładce przypominają o upływie czasu. Także orzeł bez korony mówi, że karierę
zawodową rozpoczynałam w zupełnie innej epoce, można nawet powiedzieć, że w pewnym sensie w innym kraju.
Jak było w czasach mojej lekarskiej młodości? Świat był czarno-biały, granice zamknięte, dostęp do zagranicznych źródeł wiedzy dla większości ludzi bardzo ograniczony.
Jak jest dzisiaj? Świat jest wielobarwny,
granice otwarte, źródła wiedzy powszechnie dostępne.
Dawniej i dziś to dwa bardzo różne światy – Są dwa światy i jedno słońce, które u nas
słabiej coś grzeje, mówią słowa znanej piosenki. W czasach mojej lekarskiej młodości słońce zdecydowanie słabiej grzało dla
większości z nas.
Te dwa światy dobrze ilustruje laurka, którą narysowała moja 9-letnia wnuczka Helcia z okazji jubileuszu.
Na drugą pięćdziesiątkę w zawodzie
lekarza postanowiłam kupić sobie nowe
50 lat z dyplomem lekarza

1968

2018
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Okolicznościowa laurka narysowana przez moją wnuczkę Helcię (lat 9)

Oto corpus delicti – zielone słuchawki
w Hôpital Necker. Wiszą w każdej sali
chorych tego paryskiego szpitala.
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słuchawki przeznaczone pro auctore et familia.
Oferta sklepów medycznych była bardzo szeroka zarówno co do ceny, jak i kolorów przewodów słuchawek. Zapytałam więc naszego trzyletniego wnuka Henia – jaki kolor powinny mieć moje słuchawki? – Zielone – odpowiedział bez chwili wahania. Kilka dni później Dziadek przeglądając nasze zasoby fotograficzne z Hôpital Necker, placówki dobrze
Heniowi oraz nam wszystkim w rodzinie znanej, znajduje zielone słuchawki... Zastanawiałam się, od jakiego wieku małe dziecko pamięta wydarzenia ze swojego wczesnego dzieciństwa. Zdaniem doświadczonego pediatry, którego zapytałam o tę sprawę, jest możliwe, że
dziecko pamięta wydarzenia nawet od piątego miesiąca życia...

https://pl.wikipedia.org/wiki/30_lutego#/media/File:Feb1712.jpg

Rodzinny obiad
Obchody ważnych uroczystości mają swój
niepowtarzalny blask, który olśniewa obserwatorów. Gdy jednak sami znajdziemy się w roli
organizatorów niecodziennej uroczystości, niespodziewanie okazuje się, że zapewnienie owego
blasku bywa zadaniem dość skomplikowanym.
Już same daty mogą stwarzać problemy! Opisy historyczne mają to do siebie, że z datami bywają na bakier. Z jednej strony ułomna ludzka
pamięć, niedokładne zegary, szczeliny i strefy
czasowe, a do tego różne kalendarze, w których
Mam więc zielone słuchawki na drugą
luty może mieć nawet 30 dni!
pięćdziesiątkę w zawodzie lekarza
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej rozpoczęłam 1 października 1962 roku i ukończyłam je 29 lutego 1968
roku. Skoro pięćdziesiąt lat później nie ma w kalendarzu takiego dnia, a w Warszawie uczelni o takiej nazwie, to może punkty odniesienia należy potraktować nie
tak bardzo dosłownie, jak wynikałoby z prostej interpretacji faktów?

Szwedzki kalendarz, w którym luty ma 30 dni
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Intelektualna uroda medycyny francuskiej, którą odkryłam, poznając bliżej Hôpital Necker, zachęcała mnie do
zorganizowania obchodów
pięćdziesiątej rocznicy mojego dyplomu w Paryżu.
Przez długie lata znaliśmy
stolicę Francji z książek, filmów, opowieści. W czasach
Hôpital Necker mieści się przy Rue de Sèvres 149 w Paryżu, jest
najstarszym szpitalem pediatrycznym na świecie i według wielu mojego dzieciństwa i młorankingów najlepszym szpitalem we Francji
dości rzadko kto bywał w europejskich stolicach. Granice były zamknięte, paszporty leżały w ministerialnych
szufladach, nie mieliśmy dostępu do obcych walut. W latach 90. wszystko zaczęło się normować. Wyjazdy stały się dostępne dla każdego zdeterminowanego miłośnika podróży. Mógł wyjeżdżać w zorganizowanej grupie albo samodzielnie.
5 sierpnia 1997 roku wyruszyliśmy całą trzyosobową rodziną do Paryża, lot LO
5321 o 12.50, i wczesnym popołudniem byliśmy na miejscu. Powodem wycieczki
były szesnaste urodziny naszej córki, które przez pewien czas obchodziliśmy według zasady „zawsze w dobrym miejscu, zawsze w dobrym towarzystwie”.
Stolica Francji przywitaPierwszy raz wybraliśmy się do Paryża
ła nas tak rzęsistą ulewą, że
w 1997 roku. Licznik na wieży Eiffla
aby plan miasta nie rozpuścił
wyświetlał liczbę dni
pozostałych
do końca
się w strugach deszczu, muXX wieku
sieliśmy zejść do stacji metra i tam przestudiować drogę do celu. Zatrzymaliśmy
się w hotelu Adix przy rue
Lucien Sampaix 30 w przeddzień 16. urodzin. Hałasująca
codziennie pod oknami śmieciarka była na tyle stałym elementem pejzażu, że gdy spotkaliśmy ją na mieście, sfotografowałyśmy się na jej tle.
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Śmieciarka przy Centre Georges Pompidou, Paryż, 1997 r.

Dwadzieścia lat później, niczym w powieści Aleksandra Dumasa, spacerowaliśmy z mężem co kilka tygodni po ulicach Paryża, realizując misję „Dziadkowie
bez Granic” na rzecz naszych wnucząt.

Szesnaste urodziny Kate, Paryż, 1997 r.
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Poszukując odpowiedniego miejsca na obchody 50-lecia dyplomu lekarza odwiedziłam restaurację
Polidor, Paryż, 2017 r.

Mile wspominam rodzinną uroczystość dziesięciolecia ślubu naszej córki Kate
i Macieja, którą obchodziliśmy w restauracji Le Grand Colbert w 2016 roku w Paryżu, pomyślałam więc, że mogłabym na swoje pięćdziesięciolecie dyplomu lekarza wybrać podobnie atrakcyjne miejsce w tym mieście.
W pierwszej chwili wytypowałam restaurację Polidor, znaną z filmu Woody’ego
Allena O północy w Paryżu. W końcu Hipokrates był Grekiem, a Polidor to greckie imię Πολύδωρος – znakomite zestawienie symboli!
Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że
w restauracji Polidor, która istnieje
od 1845 roku, bywali tacy sławni
ludzie jak André Gide, James Joyce, Ernest Hemingway, Paul Valéry, Julio Cortazar, to mamy ciekawe połączenie medycyny i literatury. Co więcej, taką mieszankę
bardzo lubię i łączę na co dzień.
Wkrótce okazało się, że to niePrzed restauracją Le Grand Colbert, Paryż, 2016 r.
zwykłe miasto potrafi zaskoczyć
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nie tylko letnią ulewą, ale i niespodziewanymi zwrotami akcji, w wyniku których wybór miejsca i organizacja obchodów Złotego Dyplomu Lekarza musiały
przez pewien czas pozostać sprawą otwartą.
29 maja 2018 r. – zgodnie z tytułem mojego ulubionego filmu Lepiej późno niż później – obchody przybrały formę sympatycznego obiadu rodzinnego w WarRodzinny obiad z okazji 50-lecia
dyplomu lekarza. Ozdobną zasta- szawie. Wszyscy goście świetnie się bawili – biesiadowę przywiozłam z Algierii.
waliśmy, zaśmiewaliśmy się przy dźwiękach piosenki
Jedzie karetka, jedzie, migają koguty, wysłuchaliśmy tradycyjnego koncertu na pianinie w wykonaniu Kate, wertowaliśmy albumy, odkrywając, że to babcia Kisia –
jak mówi Henio – jest trendsetterką słodkiej fotki, a nie współczesne bywalczynie
ścianek, wnuczęta znikały w tajemniczych zakamarkach domu dziadków, wchodziły na drabinę, aby sprawdzić, co się kryje na najwyższej półce regału, niektórzy
znużeni uczestnicy drzemali na kanapie jubilatki...
Nie od dziś wiadomo,
że wszędzie dobrze, ale
w domu najlepiej!
W ramach obchodów
spotkałam się też z kolegami z mojej grupy studenckiej Marią („Doką”) Landowską i jej mężem Januszem Ordyńcem na kawie
w hotelu Marriott. Powspominawszy naszą wspólną
drogę lekarską, przeszliśmy
na ulicę Oczki i zrobiliśmy
sobie wspólne zdjęcie na
tle Collegium Anatomicum,
którego progi przekroczyliśmy przed 56 laty, rozpo- Spotkanie po latach ósmej grupy studenckiej przed wejściem
do Collegium Anatomicum, Warszawa.
czynając studia na Wydzia- Od lewej dr Maria „Doka” Landowska, dr Janusz Ordyniec, dr Krystyna Knypl.
le Lekarskim.
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Rozdział 2

Jak to się zaczęło?
Gdy patrzę na moją fotografię z czasów licealnych, to widzę, że właściwie byłam dzieckiem, gdy podjęłam decyzję zdawania na medycynę – i nie mam tu na myśli motywu robienia zastrzyków misiom
jako dziecięcej inspiracji do zostania lekarzem. W moim rodzinnym
domu nie było strzykawek, a i z misiami było krucho. Inne czasy, inne
budżety.
Rodzice byli nauczycielami, przy czym matka przez pewien czas pracowała jako redaktor Państwowego Zakładu
Wydawnictw Lekarskich. To miejsce pracy odegrało istotną rolę w moim życiu (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wybrane-artykuly-3/zloty-dyplom-lekarza/529-wspominajac-profmarcina-kacprzaka).
Wszystkim powszechnie wiadomo, że do medycyny trzeLicealistka, która postanowiła zostać lekarzem ba mieć powołanie. Jak to się przedstawiało w moim wypadku? Po latach opisałam to w powieści Maść Tygrysia.
„Powołanie do medycyny. Co w istocie oznacza? Czy jest to wpływ sił nadprzyrodzonych wywierany na z góry upatrzoną jednostkę z powodów tylko owym siłom znanym? Wewnętrzny przymus? Przypadkowa decyzja, która obrosła w legendę powtarzaną przez wszystkich tych, których nie dotyczy? Emocjonalny zwrot,
który każdy rozumiał tak, jak było mu wygodnie?
Wiele pytań i żadnej dobrej odpowiedzi. Im dłużej Matylda Przekora zastanawiała się nad znaczeniem tego tajemniczego, może zgoła mistycznego określenia,
tym mniej wiedziała, na czym całe zamieszanie z powołaniem polega. Gdy po latach uprawiania medycyny usłyszała termin wahania powołania, wszystkie dotychczasowe przemyślenia stały się jakby mniej wartościowe. Czy miało to znaczyć, że skoro możliwe są niestabilne stany powołania, to może się ono wahnąć
w nieprzewidzianym kierunku i ją, Matyldę, minąć? Im dłużej obcowała z medycyną praktyczną, tym więcej narastało pytań.
W klasie maturalnej trzeba było się ostatecznie zdecydować, czy posiada się owo
powołanie, czy też nie. Niczego szczególnego w sobie nie czuła, poza świadomością
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konieczności wyboru kierunku studiów Po dość długich rozmyślaniach zdecydowała się zdawać na medycynę.
Podobał się jej argument przytoczony przez matkę podczas rodzinnej dyskusji,
że lekarz wykonuje wolny zawód.
– Powiedz mi, co to znaczy wolny zawód? – zapytała matkę.
– Możesz wykonywać ten zawód wszędzie, bo warsztat pracy zawsze masz przy
sobie – odpowiedziała matka.
– A co to jest ten warsztat pracy? – dociekała Matylda.
– Twoja wiedza i umiejętności – usłyszała w odpowiedzi. – Zdobywaj wiedzę
przez całe życie, wtedy twój warsztat pracy zawsze będzie nowoczesny. I jeszcze
jedna ważna sprawa, Matyldo: bądź bardzo uważna ze składaniem swojego podpisu, są miejsca bezpieczne i miejsca niewarte umieszczania w nich autografu.
– A co to znaczy? – drążyła Matylda.
– Powiem ci krótko: podpisuj się tylko na szpitalnej liście płac i na liście obecności – oznajmiła matka. Choć słowa te padły ponad pół wieku temu w innym świecie, w innej krainie, zachowały uniwersalną i ponadczasową aktualność.”
Już jako licealistka znałam nazwiska słynnych lekarzy, którzy pracowali w latach 60. w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich (Jerzy Babecki, Bogdan Kamiński, Artur Dziak – profesorowie Akademii Medycznej) lub byli autorami książek wydawanych przez to wydawnictwo i pojawiali się w opowieściach
mojej matki Haliny Łapińskiej (Eleonora Reicher, Alicja Blaim, Antoni Horst).
W 1961 roku PZWL wydał książkę dla
studentów Higiena ogólna pod redakcją
prof. Marcina Kacprzaka. Redaktorem
czuwającym nad przygotowaniem książki
od strony językowej i wydawniczej była
moja matka. Jak to z dziełami zbiorowymi bywa, książka wymagała sporego nakładu pracy redakcyjnej. Po wydrukowaKarta z podręcznika Higiena ogólna pod redakcją
niu redaktorom PZWL zwykle przysługi- prof.
M. Kacprzaka z dedykacją dla mojej matki
wał bezpłatnie jeden egzemplarz książki. i podpisami współautorów
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Na zakończenie procesu wydawniczego odbyło się spotkanie redaktora naukowego, czyli profesora Marcina Kacprzaka i redaktora wydawnictwa, czyli mojej matki. Pan profesor
w pięknych słowach podziękował redaktorce za wkład pracy nad książką.
Dodał też, że jest jej bardzo zobowiązany i gdyby była w potrzebie, zawsze
chętnie pomoże (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/
zloty-dyplom-lekarza/529-wspominajacprof-marcina-kacprzaka).
W niespełna rok później, w 1962 r.,
Ulica Chocimska, pod nr. 22 mieścił się Państwowy
zdałam egzamin wstępny na Wydział Zakład Wydawnictw Lekarskich

Egzamin wstępny pisałam na sali wykładowej Kliniki Dermatologicznej przy ulicy Koszykowej 82a
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Lekarski Akademii Medycznej z ocenami: biologia – bardzo dobry, chemia – dobry, fizyka – dostateczny.
Suma punktów nie wystarczyła, abym dostała się na studia z ogólnej puli miejsc.
W owych czasach istniały tzw. miejsca rektorskie, którymi rektor uczelni swobodnie dysponował. Matka, pamiętając życzliwą deklarację profesora Marcina Kacprzaka, zdecydowała się na wizytę w jego gabinecie z zamiarem poproszenia go
o przyjęcie mnie na miejsce rektorskie. Gdy stremowana dotarła do sekretariatu, okazało się, że profesor leży w szpitalu z powodu zawału serca. Opowiedziała sekretarce powód swego przybycia, a ta obiecała przekazać prośbę profesorowi. Profesor jeszcze podczas pobytu w szpitalu zadecydował o przyjęciu mnie na
Wydział Lekarski.
Profesor Marcin Kacprzak studiował medycynę w latach 1908-1914 na Sorbonie, był stypendystą Fundacji Rockefellera w latach 1922-1924, podczas stypendium poznawał organizację ochrony zdrowia w Johns Hopkins University w Baltimore. Rektorem Akademii Medycznej w Warszawie był w latach 1955-1962.

Wykłady z higieny ogólnej odbywały się w sali wykładowej PZH
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Miałam okazję zetknięcia się z panem profesorem Marcinem Kacprzakiem, który przyszedł do nas
na wykład z higieny ogólnej prowadzony przed doc.
Zbigniewa Brzezińskiego w sali wykładowej gmachu Państwowego Zakładu Higieny. Został powitany przez studentów owacją na stojąco – był legendą dla wszystkich.
Po ponad 50 latach odwiedziłam ponownie
gmach Państwowego Zakładu Higieny w związku
z konferencją naukową dedykowaną Europejskiemu
Tygodniowi Szczepień, zrobiłam sobie pamiątkowe
zdjęcie na tle tablicy poświęconej dr. Ludwikowi W gmachu Państwowego Zakładu
Rajchmanowi, pierwszemu dyrektorowi tej placówki. Higieny, przed tablicą pamiątkową
Ciekawie było obejrzeć fotografie z działalności PZH w czasach przedwojennych.
Klimat minionych lat najbardziej przypominają schody prowadzące do sali wykładowej na III piętrze.

Wejście do Państwowego Zakładu Higieny
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Rozdział 3

Studia na Akademii Medycznej
w Warszawie
Studiowałam w latach 1962-1968 na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. Dziekanat mieścił się przy ulicy Filtrowej 30. Biegaliśmy tam zaliczać poszczególne semestry i lata studiów.
Kto z dostojnej profesury owych lat pozostał na trwałe w mojej pamięci? Spójrzmy na kadrę pedagogiczną chronologicznie według studenckiego indeksu.
Niewątpliwie wielką estymą wśród studentów cieszył się prof. Witold Sylwanowicz, który na wykład z anatomii prawidłowej wkraczał z liczną świtą asystencką.
Wszyscy mieli czyściutkie, wykrochmalone, szeleszczące białe fartuchy oraz czepki na głowach. Profesor Sylwanowicz podczas wykładu pięknie rysował na tablicy
kolorowymi kredkami omawiane narządy.

Kadr z filmu Sztuka kochania przedstawia salę wykładową w Collegium Anatomicum w Warszawie

Na zajęciach z anatomii prawidłowej obowiązywał strój: biały fartuch oraz czepek na głowie dla studentów i biała chustka dla studentek. Po latach oglądając film
Sztuka kochania z sentymentem spoglądałam na kadry pokazujące salę wykładową w Collegium Anatomicum i bohaterkę filmowej opowieści tak właśnie ubraną.
Drugi kadr z tego filmu, który bardzo mi się podobał, pokazuje salę ćwiczeń z chemii ogólnej w gmachu Akademii Medycznej na terenie Uniwersytetu Warszawskiego.
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Kadr z filmu Sztuka kochania przedstawia salę, w której odbywały się ćwiczenia z chemii ogólnej

Chemię ogólną wykładał prof. Piotr Wierzchowski, zwany przez studentów
„Mułem”. Gdy odwiedziłam to miejsce po latach, okazało się, że gmach przekazano uniwersytetowi i diametralnie przebudowano jego wnętrze.
W moim indeksie niewątpliwie wyróżnia się podpis profesora Witolda Sylwanowicza – nie dość, że jest na pierwszym miejscu, to jeszcze złożony zielonym atramentem! Może ten kolor sugerować dostatek dóbr doczesnych we wczesnym socjalizmie, a także przypomina znany dowcip żydowski.
Żyd wybiera się w odwiedziny do rodziny w Związku Radzieckim i ustala, jak
będzie relacjonował w listach swój pobyt. Wszyscy są świadomi działającej cenzury
i potencjalnych konsekwencji pisania prawdy. Najmądrzejszy w rodzinie proponuje:
Pisz o wszystkim pozytywnie, a to, co będzie negatywne, opisz zielonym atramentem, ale też w tonacji pozytywnej. My będziemy wiedzieli, co jest źle, a ciebie
i siebie nie narazimy na ewentualne przykrości. Odważny turysta pojechał odwiedzić krewnych. Po miesiącu nadchodzi list.
Droga Rodzino, wszystko jest tu wspaniałe! towarów dostatek, swobód obywatelskich też. Wszystko jest naprawdę super! całuję was, Abraham PS. Tu nie ma
zielonego atramentu!
Jedno jest pewne – w czasach mojej lekarskiej młodości w PRL wszystkiego
było pod dostatkiem, co więcej był nawet zielony atrament! Podpis prof. Witolda
Sylwanowicza tego dowodem.
Z innych wykładowców warto wspomnieć prof. Witolda Kapuścińskiego,
u którego zdawałam egzamin z fizyki po I roku. Egzamin przebiegał w spokojnej
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Mój indeks, I rok studiów

atmosferze, w pewnym momencie dostałam pasujące mi pytanie, nabrałam głęboko powietrza w płuca, aby na wydechu błysnąć fizyczną wiedzą, gdy… zapinka
stanika rozpięła się, dekoncentrując mnie dość poważnie. Jakoś zdołałam zapanować nad wszystkim i otrzymałam piątkę.
Po zajęciach wpadaliśmy na kawę do kawiarni Colorado w Alejach Jerozolimskich. Podobno w owych latach było w Warszawie 160 kawiarni. Niewiele, teraz
160 jest na każdej dłuższej ulicy.
Drugi rok uchodził za ciężki głównie z powodu biochemii i egzaminu u prof.
Ireny Mochnackiej, zwanej przez studentów „Rybeńką”. Byłam przekonana, że pani
profesor Irena Mochnacka była z wykształcenia biochemikiem, tymczasem dowiaduję się, że była absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, tam też uzyskała doktorat.
Niemniejszą sławą cieszyła się fizjologia. Ćwiczenia z tych przedmiotów stanowiły poważne wyzwanie! Na biochemii dostawaliśmy probówki z kolorowym płynem, w którym pływały różne kationy i aniony. Dolewając innych płynów, musieliśmy wykryć, co w tych cholernych probówkach jest... Zawsze musiałam korzystać ze znanego wszystkim studentom owych lat wsparcia. Na czym ono polegało? Kto wtedy nie studiował, ten się nie dowie. Tajemnica lekarska!
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Z kolei na fizjologii musieliśmy obcować z żabami, może nawet je uśmiercać!
Po drugim roku najpoważniejszym egzaminem była oczywiście anatomia prawidłowa. Poszła mi dobrze, inne przedmioty też. Najsłabiej biochemia – ale i tak
zdana za pierwszym podejściem. Wiele osób miało problemy z tym przedmiotem.
Zapamiętałam barwną osobowość prof. Kazimierza Ostrowskiego z histologii,
miłośnika sportów różnych, w tym podobno skoku przez katedrę w celu odbycia
wykładu dla studentów.
Trzeci rok studiów uchodził za nieco łatwiejszy, zaczynały się przedmioty kliniczne. Kontynuowaliśmy także naukę przedmiotów teoretycznych: anatomii patologicznej, mikrobiologii lekarskiej oraz patofizjologii.
W katedrze anatomii patologicznej nastąpiła zmiana – przyszedł prof. Janusz
Groniowski, który również zrobił na nas spore wrażenie. Pod koniec roku akademickiego zachorował i przysłał do naszego kursu list, który kończył się słowami
„Wasz Groniowski”. Byliśmy zachwyceni! To był pierwszy profesor, który oświadczył publicznie, że jest nasz! Chyba przez jakiś czas mieszkał na terenie zakładu
po przeprowadzce z innego miasta. Zdawałam u niego egzamin.
Prof. Jan Walawski przeszedł w tym czasie na emeryturę, ale zaglądał do zakładu patofizjologii. Był niewielkiego wzrostu. Jeden z niesfornych asystentów dokonał modyfikacji katedry, z której profesor wygłaszał wykłady i podobno nie było
go zbyt dobrze widać w wyniku tej przeróbki. Asystent ów, posiadacz czerwonego dyplomu, poszedł szukać szczęścia na chirurgii, ale tam też kariery nie zrobił.
Czerwony dyplom nie był przepustką do sukcesów na całe życie...

Gmach medycyny sądowej przy ulicy Wojciecha Oczki w Warszawie
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Szpital Praski – miałam w nim ćwiczenia z chirurgii oraz zdawałam egzamin u prof. Zdzisława Łapińskiego

Chwili wytchnienia dostarczały studentom zajęcia z wojska. Wykłady odbywały się w gmachu medycyny sądowej. Konieczna była obecność, innych aktywności nie wymagano. Pamiętam wykładowcę chirurgii wojskowej w randze pułkownika, o pseudonimie „Krępulec”. Pan pułkownik tak nazywał opaskę uciskową i stąd pochodził jego nick, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli. Studenci szeptali
między sobą na wykładach, a pułkownik ciągnął monotonnym głosem: Jeżeli żołnierz na polu walki straci przytomność, należy z osobistego zestawu opatrunkowego wyjąć agrafkę i przypiąć mu język do munduru, co chętnie bym uczynił każdemu słuchaczowi moich wykładów.
Na wykładach z przedmiotów klinicznych, które mieliśmy od III roku studiów,
nie spotykaliśmy aż tak barwnych osobowości. Wyjątkiem był prof. Ireneusz Roszkowski z Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. Karowej. Pan profesor znany był z tego, że lubił wpadać do kliniki o różnych porach, aby osobiście sprawdzić, czy wszystko przebiega tak, jak powinno. Bliżej mieliśmy okazję przyglądać
się temu znakomitemu profesorowi podczas tzw. internatu, czyli zajęć, podczas
których przez 7 dni mieszkaliśmy na terenie szpitala i w dużym wymiarze czasowym uczestniczyliśmy we wszystkich wydarzeniach klinicznych. Zajęcia typu internatowego były także na chirurgii. W czasie naszego pobytu odbył się w I Klinice
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Klinika Psychiatrii przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie, w której 29 lutego 1968 r. zdawałam ostatni
egzamin

Chirurgicznej jeden z pierwszych przeszczepów nerki. Kilka lat później podczas
mojego dyżuru odbył się kolejny przeszczep nerki, a ja byłam w komisji stwierdzającej zgon dawcy. Wydarzenie to było i pozostaje nadal pamiętnym przeżyciem.
Podobnie pozostały na trwałe w pamięci wspomnienia z konferencji poświęconej zagadnieniom transplantologii zorganizowane przez CHAFEA w Brukseli dla
dziennikarzy medycznych, a w szczególności opowieść matki, która wyraziła zgodę na pobranie tkanek i narządów jej kilkuletniej córki dla trojga biorców. Przejmującą opowieść zakończyła ona wyznaniem, że ma wrażenie, iż jej córka żyje
w trzech osobach.

Konferencja Fourth Journalists’ Workshop – Organ Donation and Transplantation, Bruksela, 2013 r.
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Rozdział 4

Bal półmetkowy
Obok gmachu medycyny sądowej jest Klub Medyków. Wpadaliśmy
tam na kawę między zajęciami. Spotkany po latach Jan („Tutek”)
Landowski, młodszy brat mojej koleżanki z grupy studenckiej Marii („Doki”) Landowskiej, tak wspominał: Lubiłem przysiadać się do
was w kawiarni Klubu Medyków, żeby dziewczyny myślały, że też już
jestem na trzecim roku, a nie na pierwszym. W sali balowej odbywały też spotkania ze słynnymi osobistościami, z których najważniejszą
była Marlena Dietrich. Odwiedziła ona Klub Medyków w 1964 roku.
Tłok na sali był olbrzymi. Nie udało mi się dostać do środka. Relację z pobytu Marleny Dietrich w Warszawie można było obejrzeć na kronice filmowej. Widać także na tej
kronice, że wśród studentek modne były chustki jako nakrycie głowy. Nosiłam taką, choć dziś trudno mi to sobie
wyobrazić.

Marlena Dietrich w Klubie Medyków
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https://en.wikipedia.org/wiki/Treponema_pallidum#/media/File:Treponema_pallidum.jpg

Znany był pogląd, że
student, który dobrnął
do półmetka, wcześniej czy później studia
ukończy. Bal półmetkowy był więc ważnym
wydarzeniem. Odbywał się w Klubie Medyków, znanym nie tylko
z sali balowej, ale także
z dobrej orkiestry graZaproszenie na bal półmetkowy
jącej jazz.
Rok czwarty był dość ciężki. Oczywiście niebywałą frekwencją cieszyły się wykłady prof. Stefanii Jabłońskiej. Pani profesor zawsze elegancka, z fryzurą prosto
od fryzjera, w szykownym kostiumiku i szpileczkach prezentowała nam interesujące przypadki kliniczne. Przypadki wkraczały całe gołe, jedynie na głowach miały
kaptury z białego płótna à la Ku-Klux-Klan z otworami na oczy i usta. Pani profesor wskazywała na objaw pierwotny, zlokalizowany w miejscu typowym i zachwycała się jego urodą. Aby wzmocnić efekt, niekiedy dodawała opis mikroskopowy:
Proszę państwa, krętek blady pod mikroskopem ma ruchy królewskie! Musieliśmy
dawać wiarę słowom pani profesor. Nie widzieliśmy nigdy w skali mikro żadnego
krętka, a w skali makro żadnego króla. Po latach uzupełniłam swoją wiedzę z wenerologii i odnalazłam obraz krętka bladego pod mikroskopem – trudno rozstrzygnąć, czy ma królewskie ruchy, ale wygląda na patogen, który potrafi się przemieszczać z organizmu jednego gospodarza do
drugiego, o czym świadczą współczesne
statystyki epidemiologiczne.
Chętnie chodziłam na wykłady prof.
Ireny Haussmanowej z neurologii. Niesamowite wrażenie zrobił na mnie wykład,
podczas którego opis aury padaczkowej
został zilustrowany fragmentem prozy
Dostojewskiego.
Sesja po IV roku poszła mi fantastyczKrętek blady
nie – same piątki w indeksie!
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Byłam laureatką tego konkursu

Rok piąty to duże egzaminy kliniczne. Nie miałam z nimi żadnych kłopotów.
Po piątym roku odbył się konkurs na wzorowego studenta AM – zostałam laureatką tego konkursu. Dziekan, prof. Zdzisław Łapiński podczas wręczania nagrody, którą była książka Od marzenia do odkrycia naukowego, zaoferował wsparcie
przy poszukiwaniu pracy w murach Alma Mater.
Na laury złożyła się bardzo dobrze zaliczona sesja oraz praca społeczna w komisji stołówkowej Zrzeszenia Studentów Polskich. Praca polegała na pełnieniu
dyżurów w stołówce w godzinach od 12 do 14 i przyjmowaniu do sprzedaży numerków obiadowych. Dyżurny miał prawo do bezpłatnego obiadu. Stołówka serwowała bardzo smaczne i obfite posiłki. Przy okazji można było pożywić będącego w potrzebie kolegę – panie wydające obiady pozwalały na wzięcie drugiej zupy.
Mając dobre wyniki w nauce i aktywność w ZSP, złożyłam podanie o praktykę
zagraniczną i przyznano mi ją. W moich studenckich czasach można było wyjeżdżać na praktyki zagraniczne przez Zrzeszenie Studentów Polskich. Na Zachód
jeździli tzw. działacze, a prosty lud studencki do krajów demokracji ludowej. Byłam takim prostym ludem, więc udało mi się zakwalifikować na praktykę do Rygi.
Odbyliśmy też podróż lotniczą do Leningradu (Sankt Petersburga).
Podróżowaliśmy w grupie pociągiem na trasie Warszawa – Wilno – Daugavpils – Ryga.
Mieszkaliśmy w akademikach. Dzięki temu, że kolega Janusz Ordyniec miał aparat fotograficzny, dysponuję wyjątkowo bogatą dokumentacją z tego wyjazdu (https://www.photoblog.com/mimax2/2016/08/15/15082016-wspomnien-czar-praktyka-studencka-w-rydze/).
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Rok szósty można było skończyć wcześniej dzięki układowi ćwiczeń. Już 29 lutego 1968 roku byłam po wszystkich
egzaminach. Gdy nieco ochłonęłam, dotarło do mnie, że coś
się dzieje dokoła. Nadciągał Marzec 68. W sali balowej Klubu
Medyków odbyło się burzliwe zebranie, które transmitowano
przez lokalny radiowęzeł do innych pomieszczeń. Słuchałam
go w stołówce, która mieściła się w prawym skrzydle budynku na poziomie minus jeden. Bardzo to było niecodzienne Studentka piątego roku AM w sweterku typu
wydarzenie, a w dodatku kompletnie dla mnie niezrozumia- bliźniak kupionym
łe. Polityka nie była wtedy przedmiotem tak powszechnego, za nagrodę rektorską
codziennego zainteresowania. Można się było polityką nie interesować.
Współczesne powszechne zainteresowanie polityką daje ludziom poczucie
uczestniczenia w wydarzeniach z „wielkiego
świata”. W moich szkolnych i studenckich latach namiastki bywania w wielkim świecie
dostarczały Międzynarodowe Targi Książki
organizowane co roku
w maju. Początkowo Autograf otrzymany od Leopolda Tyrmanda, pisarza i popularyzatoodbywały się w Ale- ra jazzu w Polsce
jach Ujazdowskich. Podczas targów w 1961 r. kupiłam książkę U brzegów jazzu
Leopolda Tyrmanda oraz udało mi się uzyskać autograf autora. Z targów w 1962 r.
wróciłam do domu z ciekawą książką Ląd czterech czasów
Olgierda Budrewicza, także z autografem autora.

Autograf
otrzymany
od Olgierda
Budrewicza,
pisarza
i podróżnika
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Rozdział 5

Odpoczywam po dyplomie
Wyczerpana egzaminami postanowiłam odpocząć w Krynicy. Wyjechałam na dwa tygodnie. Mieszkałam w wynajętym pokoiku na
pierwszym piętrze niedawno wybudowanego domu.
Pewnego wieczoru pogoda zmieniła się niespodziewanie. Wiał silny wiatr, jeszcze w owych latach nieprzeszkadzający w zasypianiu. W nocy poczułam, że spadają na mnie tysiące tajemniczych drobin. W pierwszej chwili pomyślałam, że to
inwazja insektów. Zdenerwowana zapaliłam światło. Okazało się, że jestem pokryta trocinami, które były użyte do izolacji dachu, a podczas silnego wiatru wysypały się przez szpary między belkami sufitu.
Spacerowałam po deptaku, pijałam wodę źródlaną, weszłam na Górę Parkową oraz jeździłam na łyżwach. Po dwóch tygodniach treningu na krynickim lodowisku na tyle zachęciłam się do sportu łyżwiarskiego, że po powrocie do Warszawy kupiłam eleganckie łyżwy figurowe i chodziłam na Torwar. Pewnie nigdy bym
tam nie trafiła, ale dział socjalny szpitala wykupił abonamenty w atrakcyjnej cenie i promował wśród pracowników szpitala akcję „Sport to zdrowie”. Nie wszyscy byli tego zdania… pamiętam kolegę urologa, który usiłował uprawiać sport
łyżwiarski ze swoją córką. Nie trzeba było długo czekać, by zasapany tata chwycił się bandy i oznajmił: Już wolę profesorowi przy operacji asystować, niż na tych
łyżwach jeździć.
Lubiłam podczas spacerów w Krynicy wstępować do salonu prasowego w prawym skrzydle Nowego Domu Zdrojowego. Była tam prasa zagraniczna oraz ciekawe książki.
Jadałam obiady w jednym z krynickich sanatoriów, były bardzo dietetyczne
i bardzo niskosolne. Zaletą tych obiadów była nie tylko ich dietetyczność, ale także dostęp do telewizora, w którym pokazywano wydarzenia w Warszawie. Wiece, przemówienia.
Trwał słynny Marzec 68. Na wielu uczelniach odbywały się wiece – między innymi 9 marca na Politechnice Warszawskiej, przekształcony potem w strajk okupacyjny w Auditorium Maximum. Zorganizowano akcję zbierania żywności dla
strajkujących studentów. Na gmachu głównym politechniki wisiały transparenty…
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Muzealna wersja transparentów z okresu PRL-u

Największy wiec odbył się 28 marca, byłam już w Warszawie. W kilkuosobowym gronie świętowaliśmy na Starym Mieście zakończenie studiów i pod wieczór
wracaliśmy spacerem przez Krakowskie Przedmieście. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego gromadziły się grupy demonstrantów, wygłaszano przemówienia, wznoszono okrzyki o syjonistach…
Kilkoro kolegów pracujących w szpitalu i mających żydowskie pochodzenie
parę miesięcy później się zdecydowało się na emigrację. Jedna z koleżanek kończyła właśnie przygotowania do wyjazdu, wymieniała pieniądze w banku, ktoś podobno chciał ją oszukać, wzburzona opowiadała:
– Mnie, Żydówkę, chciał oszukać na pieniądze! Coś podobnego! Nie dałam się!
Ale mniejsza o to… Za rok o tej porze w Jerozolimie, jak mówią bogobojni Żydzi,
gdy piją wódkę, do ciebie, Filip, to piję – oznajmiła szefującemu nam wówczas koledze. Rzeczony Filip nic nie odpowiedział, choć był błyskotliwym rozmówcą. Niezwykle nas ta scena zaskoczyła, a także fakt, że Filip nie wyemigrował. Z naszego oddziału wyjechały w krótkim czasie cztery osoby – dwie do Izraela, jedna do
RFN, jedna do Francji.

Wróg potrafił kusić...
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Państwowy Szpital Kliniczny nr 1, wejście od ulicy Nowogrodzkiej 59

Zbyt mało rozumieliśmy, nie o wszystkim mówili nam starsi emigrujący koledzy, a poza wszystkim byliśmy przejęci niedawno rozpoczętą pracą. Przywilejem
młodości jest skupianie się na własnych sprawach. Starości zresztą też.
Dlaczego wybrałam szpital kliniczny Akademii Medycznej jako miejsce odbywania stażu? Nie bez znaczenia była zachęta do ubiegania się o pracę w Akademii Medycznej złożona publicznie przez prof. Zdzisława Łapińskiego podczas

PSK nr 1, pawilon nr 11 – widok od ulicy Chałubińskiego
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ogłaszania wyników konkursu na wzorowego studenta. Wcześniej zdawałam u niego egzamin dyplomowy z chirurgii. Oczywiście podczas egzaminu poświęciliśmy
chwilę ustaleniu naszych rodowodów z uwagi na moje panieńskie nazwisko jednakowe z profesorskim.
Zachęcona złożyłam dokumenty i otrzymałam staż od 24 kwietnia 1968 roku
w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie. Staż trwał do 1970 roku.
W owym czasie obowiązywały półroczne pobyty na internie, chirurgii, ginekologii oraz pediatrii. W trakcie trwania mojego stażu wprowadzono podyplomowy staż specjalistyczny, na przykład przyszły internista mógł szkolić się na oddziale chorób wewnętrznych przez 12 miesięcy i były one liczone na poczet przyszłej specjalizacji. Zdecydowałam się na taki staż, dzięki czemu mogłam zgłębiać
tajniki interny w dłuższym okresie. Dyplom ukończenia studiów odebrałam, już
pracując, 6 maja 1968 roku.

Ulice mojej młodości
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Rozdział 6

Odbiór dyplomu lekarza
– wersja zbeletryzowana
Będę leczyć ludzi! Jak to się właściwie robi??? – zapytywała samą
siebie, bo przecież nie mogła nikomu innemu zadawać takich pytań.
Muszę koniecznie dowiedzieć się, jak to się robi, tylko od kogo??? Na wykładach profesorowie niby mówili, że naparstnicę daje się w niewydolności krążenia
– ale kiedy? komu? jak długo??? Odpowiedzi na tak szczegółowe pytania niestety
nie padały na wykładach ani nie było ich w książkach.
Wiedziała tylko jedno – aby leczyć, musi odebrać dyplom lekarza i na tym postanowiła chwilowo się skupić. Rozwiązanie innych egzystencjalnych i intelektualnych dylematów musiało poczekać na swój czas.
Odbierających dyplom lekarza było trochę ponad setkę. Część stanowili maruderzy z poprzedniego sezonu, część przodownicy pracy z trwającego roku akademickiego.

Ulica Oczki, w głębi gmach Klubu Medyków, w którym odbierałam dyplom lekarza
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Dziekan, będący jednocześnie chirurgiem, nie lubił tracić czasu na aktywności
niezakończone opisem przeprowadzonego zabiegu, dlatego odbiór dyplomów zawsze wyznaczał na środę, tradycyjny dzień nieoperacyjny.
Zejdzie mi pewnie ze dwie godziny na tych uściskach i uśmiechach – pomyślał,
wysiadając z taksówki przy Klubie Medyków.
– Dzieńdobrypaniedziekanie, dzieńdobrypaniedziekanie – szemrały szeregi elegancko wystrojonych, świeżo upieczonych absolwentów Wydziału Lekarskiego.
Rodziców, ciotek i rodzeństwa nie było wiele w gronie oczekujących na uroczystość. W końcu to środek dnia! Wszyscy budowali lepszą przyszłość Sarmalandzkiej Republiki Ludowej. Poza tym burżuazyjne zwyczaje bywania rodzin absolwentów na odbieraniu dyplomów ukończenia wyższej uczelni nie były w modzie.
Tuż przed jedenastą wszyscy zgromadzeni przeszli do sali balowej i zasiedli po
obu jej stronach, zostawiając wolny pas pośrodku, aby dostojna profesura mogła
bez przeszkód dotrzeć do sceny.
Pochód otwierał dziekan Zbigniew Przekora, za nim podążało dwóch prodziekanów i pan Jan, szef dziekańskiego sekretariatu z dyplomami ułożonymi w dwóch
rzędach na tacy przykrytej zielonym suknem. Dostojna profesura wkroczyła na
scenę i zasiadła w fotelach. Próżni strojnisie poprawili akademickie sukienki i ładnie ułożyli fałdy. Dziekan Przekora skinął na pana Jana, który z kolei dał znak dyrygentce chóru akademickiego. Pani Emilia uniosła ręce ku górze i z impetem wprawiła je w ruch.
Odśpiewano po łacinie okolicznościową pieśń akademicką i przystąpiono do
słownej części ceremonii.
Dziekan wygłosił przemówienie, które jak
zwykle na taką okazję miał przygotowane, będące swobodnym streszczeniem przyrzeczenia
lekarskiego. W ostatniej chwili zdecydował się
dodać coś osobistego.
– Jesteście ostatnią grupą absolwentów, której
wręczam dyplomy. Od nowego roku akademickiego przechodzę na emeryturę. Właśnie uświadomiłem sobie, że wy przejdziecie na emeryturę już w dwudziestym pierwszym wieku. Co
za perspektywa! Tyle lat pięknej pracy przed
Logo Klubu Medyków
wami! Ale jeszcze nie jesteście lekarzami, dopóki
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nie złożycie przyrzeczenia. Proszę wszystkich o powstanie, a absolwentów odbierających dziś dyplomy o podniesienie prawej ręki ku górze i powtarzanie za mną:
– Przyjmując z czcią i głęboką wdzięcznością nadany mi stopień lekarza… –
absolwenci z nieco ściśniętymi wzruszeniem gardłami powtórzyli za dziekanem
pierwsze zdanie. Potem drugie, trzecie, kolejne…
– Przysięgamy to uroczyście! – tonacja była w tym momencie już zupełnie
dźwięczna.

Moje przyrzeczenie lekarskie
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Rozdział 7

Pierwszy dzień pracy
– wersja zbeletryzowana
Jak się ubrać na pierwszy dzień pracy? – zastanawiała się Matylda.
Uznała, że szaroniebieski kostiumik z białą bluzką, jej oficjalny strój
egzaminacyjny, będzie odpowiedni na tę okazję. Kostiumik był szyty na miarę. W owych czasach nie było jeszcze poradników dla młodych profesjonalistek i były one zdane na siebie oraz swoją intuicję.
Elegancjafrancja, elegancjafrancja, elegancjafrancja – pomyślała, przeglądając
się w lustrze przed wyjściem.
Całą drogę do przyszłego miejsca pracy przeszła na piechotę. Przecież nie mogła się narazić na utknięcie w windzie czy czekanie na spóźniony autobus. Mieszkała niezbyt daleko i po dwudziestu minutach stanęła przed wejściem na Oddział
Chorób Wszelakich.
Gdy inni napełniali swe drogi oddechowe zapachami wiosennych kwiatów, Matylda wciągnęła potężny haust szpitalnego powietrza i kilka minut przed ósmą zgłosiła się do sekretariatu. Sekretarka po odebraniu skierowania na staż podyplomowy wpisała ją na listę pracowników oddziału i objaśniła:

Za tym murem rozpoczęła się moja lekarska droga
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– Będzie się pani podpisywała codziennie, lista obecności leży na parapecie, po
lewej przy wejściu. Teraz proszę iść na oddział męski do pani Stasi, naszej siostry
gospodarczej, wyda pani fartuch i proszę poczekać na panią wiceordynator, będzie pani pracowała w jej zespole. To wszystko na dziś.
– A pan ordynator? – nieśmiało zapytała Matylda.
– Zajęty – ucięła sekretarka.
Matylda była trochę zawiedziona, że nie stanie przed ordynatorskim obliczem ani
nie dostąpi zaszczytu odściśnięcia jego kończyny górnej w pierwszym dniu pracy.
Ordynator miał jednak ważniejsze, a nawet Bardzo Ważne Sprawy; w tej skali
przybycie do pracy nowej stażystki było wydarzeniem bezkalibrowym.
Ściskałam się niedawno z dziekanem, wystarczy! – powiedziała sobie na pocieszenie, wychodząc z sekretariatu. Zeszła na parter, substytucyjnie zamiast
ordynatorskiej prawicy ściskała pod pachą torebkę.
Oddział męski chorób wszelakich był na lewo od schodów prowadzących do ordynatorskich apartamentów. Na końcu oddziału mieścił się magazynek gospodarczy,
w którym w każdy poniedziałek pani Stasia wydawała asystentom czyste fartuchy.

Słynna posadzka, po której ślizgał się ordynator Wielkosz, spiesząc pacjentom z pomocą.
Więcej: https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/ksiazki/masc_tygrysia_3-0.pdf
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– Dzień dobry, ja do pracy – nieśmiało zagaiła Matylda.
– Chudzina z pani – zauważyła siostra gospodarcza –
ale coś dobierzemy – przerzuciła stertę wypranych fartuchów i z samego dna wyciągnęła rozmiar XS. – Będzie
dobry, pani mierzy – poleciła.
Fartuch był dobry, prawie jak szyty na miarę. Matylda powoli zapinała guziki obleczone białym materiałem,
niektóre z nich miały naderwane powleczenie, spod którego wyglądał metal.
– Pani idzie do lekarskiego i tam czeka na swoją sze- Pamiętny dzień rozpoczęcia
fową. Pewnie u ordynatora jeszcze siedzi na odprawie. pracy w zawodzie lekarza
– A skąd pani wie? – zapytała Matylda.
– Oni tak zawsze siedzą z pół godziny, jak dyżurni zdadzą raport. Ciekawe,
o czym gadają, pewnie plotkują – mruknęła pod nosem gospodarcza.
– A może mi pani powiedzieć, gdzie mogę schować torebkę? Mam w niej portfel z dokumentami, klucze do domu; płaszcz zostawiłam w szatni, ale z torebką to
się boję – wyznała Matylda.
– Pani położy sobie torebkę w szafie, w lekarskim – poradziła siostra gospodarcza.
– A jak mi ją ktoś ukradnie? – zaniepokoiła się Matylda.
– To nie będzie miała pani kluczy do domu i forsy. Wtedy pod most, jak nic –
zauważyła pani Stasia. – Majątku tu się pani nie dorobi, można potrenować zawczasu zakwaterowanie dla ubogich.
– Ale ja bym się tu chciała nauczyć medycyny – wyznała Matylda.
– A, to się może zdarzyć – oznajmiła nieoczekiwanie siostra gospodarcza.
– Dziękuję pani, dziękuję za fartuch i wszystkie informacje.
Matylda przeszła pół długości korytarza i stanęła przed drzwiami z napisem
Pokój lekarski. Stała oto u wrót wiedzy lekarskiej, którą dzielono się z innymi
na słynnym Oddziale Chorób Wszelakich nie mniej słynnego ordynatora Władysława Wielkosza.
Co zrobić z tą torebką? – myślała nerwowo. Przed wejściem do pokoju lekarskiego przepakowała klucze i portfel do kieszeni fartucha, po czym drugi raz tego
dnia wzięła głębszy haust szpitalnego powietrza i nacisnęła klamkę drzwi prowadzących do sanktuarium wiedzy lekarskiej
– Dzień dobry, ja na staż, nazywam się Matylda Przekora – przedstawiła się kilkorgu zebranym. – Do zespołu pani wiceordynator.
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– Siadaj i siedź, póki możesz i nic nie musisz robić – poradził pucołowaty kolega z krótko przystrzyżonymi włosami. – Zbyszek jestem – dodał.
– Miło mi, Matylda. Czy mogę w tej szafie schować torebkę? – zapytała.
– Rzuć sobie pod rentgeny, to nikt nie znajdzie.
– Nie rozumiem – odpowiedziała Matylda.
– A co tu jest do rozumienia? Po lewej masz teczkę z historiami chorób, po prawej klisze rentgenowskie pacjentów.

Państwowy Szpital Kliniczny nr 1, ul. Nowogrodzka 59, Warszawa
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Matylda zgodnie z radą Zbyszka zdeponowała swoją nieszczęsną torebkę w szafie. Kilka minut po dziewiątej nadeszła wiceordynator Jolanta Budkiewicz.
– Pani, zdaje się, czeka na mnie? – rzuciła w stronę nowej stażystki.
– Tak, pani ordynator – odpowiedziała Matylda.
– No to idziemy na obchód, będzie pani notowała moje zlecenia. Tu jest teczka
z kartami zleceń pacjentów. Idziemy.
W pierwszej sali leżało czterech pacjentów, których Jolanta po kolei pytała o samopoczucie, po czym w zależności od tego, co usłyszała, badała i wydawała Matyldzie polecenia.
– Proszę zapisać z dzisiejszą datą: Odstawić digoxin – poleciła. – Odstawiamy,
ponieważ pacjent ma wolną czynność serca – dodała objaśniająco.
Po trzech kwadransach wszyscy chorzy pozostający pod opieką zespołu wiceordynator byli zbadani, a zlecenia zaktualizowane.
– Proszę oddać zlecenia siostrze apteczkowej, pani Izie. Ja teraz idę na śniadanie,
pani też może coś przekąsić. Stażyści piją herbatę w pokoju stołówkowym u pani
Maryni, przy schodach.
– A co mam robić potem? – zapytała Matylda.
– Po śniadaniu, powiedzmy za pół godziny, spotkamy się w pokoju lekarskim
i napiszemy obserwacje z dzisiejszego obchodu.
Co napiszemy??? – pomyślała spanikowana Matylda. Nie pamiętała kompletnie nic. Ani jak nazywali się pacjenci, ani na których łóżkach leżeli, nie wspominając już o takich wyrafinowanych szczegółach jak to, któremu z nich skoczyło ciśnienia, a któremu podniosło się tętno.
I to ma być prawdziwa medycyna? Matylda miała ochotę uciec na kraj świata,
rzucić tę całą medycynę. Matyldo, na wszystko przyjdzie pora, na rzucanie medycyny też – była pewna, że jakiś głos cichutko szepnął jej do ucha te właśnie słowa.
Zdecydowała się więc zostać. Jakoś przetrwała pierwszy dzień.
Nadeszła godzina czternasta i wszyscy rozeszli się do domów, a niektórzy pracownicy Oddziału Chorób Wszelakich udali się do rezydencji, zgodnie z rangą należną ich pozycji i stanowisku.
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Rozdział 8

Staż podyplomowy
Praca na oddziale polegała początkowo na pisaniu zleceń wydawanych przez starszego lekarza podczas obchodu oraz pisaniu obserwacji w historiach chorób. Młodzież lekarska po obchodzie przesiadywała w pokoju asystentów, uzupełniając dokumentację lub sklejała szeregowo morfologię do morfologii, mocz do moczu, biochemię
do biochemii.
Poznawszy podstawy codziennej praktyki lekarskiej, można było ostrożnie zacząć bywać na posiedzeniach naukowych.
Chodziliśmy też na herbatkę do pokoju nr 16 na parterze, gdzie w godzinach
wczesnopopołudniowych pani Marynia wydawała szpitalne obiady. Najgorsza
była ogórkowa z ryżem. Największą zaletą obiadów była chyba cena, ale nie jestem w stanie przypomnieć sobie, ile się płaciło. Wydaje mi się, że nie byłam wierną klientką pani Maryni.
Szefostwo pijało herbatę lub kawę w swoich gabinetach, do których chadzaliśmy na rozmowy merytoryczne, np. po napisaniu epikryzy końcowej w celu jej
przedyskutowania przed włączeniem do historii choroby.
Poza prowadzeniem pacjentów na oddziale pod kierunkiem starszych kolegów
można było po zdaniu kolokwium dyżurować jako drugi dyżurant.
Pilni stażyści dostawali z czasem zaproszenie do zdawania kolokwium dopuszczającego do dyżurowania. Obowiązywała znajomość postępowania w ostrych stanach internistycznych, a także EKG z potencjałami czynnościowymi włącznie.
Udało mi się te potencjały opanować i 1 listopada 1968 roku miałam swój pierwszy dyżur… Poprosiłam o tę datę, wychodząc z założenia, że uwaga
świata będzie odwrócona od tych, co jeszcze żyją
do tych, co już odeszli i jakoś dotrwam do rana.
Szefem dyżuru był mile przeze mnie wspominany
Moje pierwsze miejsce pracy – potwierkolega, który wkrótce potem wyemigrował do RFN. dzenie w książeczce ubezpieczeniowej
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Za dyżur otrzymywaliśmy
140 zł, a moja pensja na stażu podyplomowym wynosiła
1550 zł. Za pierwszą otrzymaną pensję kupiłam gramofon
„Bambino”, w towarzystwie
którego spędziłam wiele miłych chwil.
Gdy mieliśmy dyżur, biegaliśmy do sklepiku na terenie szpitala, aby dokupić coś
słodkiego do jedzenia. Zakupy sięgały 30 zł i zorientowawszy się, że pomniejszają
one znacząco moje zarobki,
zrezygnowałam z nich. Postanowiłam jadać czekoladki
otrzymywane od pacjentów.
Dyżur jak dyżur, ale poranna odprawa to było wyzwanie!

Szpitalny sklepik, w którym zaopatrywaliśmy się w żywność na dyżury
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Moje pierwsze PWZ

Po wyrecytowaniu raportu i udzieleniu odpowiedzi na bardziej szczegółowe pytania pewnego razu
usłyszałam pytanie, czy wykluczyłam stresscel –
głowę bym dała, że stresscel. Nie miałam pojęcia,
że chodziło o stress ulcer!
Barwnymi uczestnikami naszych dyżurów byli
panowie noszowi, którzy przywozili pacjentów na
poszczególne oddziały z izby przyjęć na drugim
końcu szpitala. Po dotarciu do oddziału docelowego pukali do drzwi dyżurki i wołali „Pani doktor, chorego przywiozłem”. Przy kolejnym tak samo
brzmiącym komunikacie zapytałam „A zdrowego
Poradnik terapeutyczny był cenną
pomocą w codziennej pracy lekarza
pan nie masz?” „Nie było” – oznajmił pan noszowy.
Gdy stan chorego w trakcie transportu pogarszał się, noszowi włączali trzeci
bieg i zdyszani wpadali na oddział. Pewnego razu noszowy oznajmił „Pani doktor,
pacjent nie rozmawia ze mną od czwartej wewnętrznej”, czyli od budynku położonego kilka minut truchtem od naszego pawilonu. Powodem braku konwersacji
było… zatrzymanie krążenia. Zreanimowaliśmy chorego skutecznie.
Na drugim roku stażu trzeba było odbyć 24 dyżury w pogotowiu ratunkowym.
Miałam za sobą dyżurowanie na oddziale, co dawało mi pewne obycie, ale mimo
to szczerze nie cierpiałam dyżurów w pogotowiu.

Główną aleją szpitala panowie noszowi transportowali pacjentów na dwukołowych wózkach
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Taką karetką jeździłam w pogotowiu ratunkowym

W pogotowiu ratunkowym odbyłam 22 dyżury (w warszawskiej centrali pogotowia przy ulicy Hożej – http://wsprwaw.blogspot.com/2015/08/hoza-56.html), na dwa
dostarczyłam zwolnienie lekarskie. Wyjazdy były malownicze, niekiedy dramatyczne. Szczególnym wyzwaniem było stwierdzanie zgonu w domu. Miałam dwa
takie przypadki. Bywały też wyjazdy
do miejsc znanych z szemranych klimatów, w części miasta zwanej „Dzikim Zachodem”.
Pamiętam wyjazd na ulicę Łucką.
Myślałam, że dyspozytor zrobił błąd,
pisząc nazwę ulicy i że chodzi o Łódzką. Jednak nazwa była wpisana prawidłowo – pochodzi od miasta Łuck.

„Dziki Zachód” po latach
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Rozdział 9

Minął pierwszy rok pracy
Przetrwałam pierwszy rok pracy, ja i moi pacjenci! Po pracowitym
początku kariery w kilkanaście miesięcy po dyplomie, czyli w wakacje 1969 roku, odbyłam dłuższą wyprawę zagraniczną. Była to zaległa wycieczka zorganizowana przez Zrzeszenie Studentów Polskich,
w której uczestnictwo musiałam przełożyć o rok, bo wcześniej nie
przysługiwał mi urlop.

https://en.wikipedia.org/wiki/Strahov_(district_of_Prague)#/media/File:Praha_Strahovsky_stadion.jpg

Trasa wiodła przez Pragę, Budapeszt i Bukareszt. Podróżowaliśmy pociągiem,
w kilkunastoosobowej grupie, z przewodnikiem.
W Pradze mieszkaliśmy w akademiku na Strahovie, w pokojach bodaj czteroosobowych, łazienki były wspólne, stołówka typowa dla tamtych lat. Wszystkie
wnętrza mogłyby z powodzeniem grać w filmach Barei. Pamiętam, że gdy wróciliśmy ze zwiedzania miasta, podano na obiadokolację gołąbki.
W Budapeszcie również mieszkaliśmy w akademiku, ale zapamiętanie węgierskiej nazwy, nawet gdyby to działo się wczoraj, jest absolutnie wykluczone. W ramach wdrażania się do światowego życia poszliśmy na kawę do Hotelu Gellerta.
Młodzi i bez doświadczenia nie przewidzieliśmy kosztów tej egzotycznej eskapady. Większość kolegów z naszej grupy w tym czasie zażywała kąpieli w słynnych
basenach hotelowych. Gdy kelnerka przyniosła rachunek, okazało się, że jesteśmy

Akademiki i stadion na Strahovie, Praga

45

https://en.wikipedia.org/wiki/Hotel_Gell%C3%A9rt#/media/File:HotelGellertFotoThalerTamas3.jpg

Hotel Gellerta, Budapeszt

https://en.wikipedia.org/wiki/Gell%C3%A9rt_Baths#/media/File:Gell%C3%A9rt_Gyogyfurdo_-_Budapest.jpg

niewypłacalni. Zostałam wydelegowana do odnalezienia kogoś z grupy i pożyczenia pieniędzy. Sprawa nie była łatwa, bo rozpoznanie na zatłoczonym basenie osoby w stroju kąpielowym, poznanej parę dni temu, wymagało nie lada wysiłku. Po
dłuższej chwili znalazłam naszego węgierskiego przewodnika, chyba tylko dzięki temu, że był ubrany. Przewodnik złapał się za głowę na wieść, że poszliśmy do
tak drogiej kawiarni. Pożyczył potrzebną kwotę, z którą zziajana przybiegłam do

Basen w Hotelu Gellerta
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Pamiątkowa płyta długogrająca kupiona
w Bukareszcie

To były piękne dni…

kawiarni. Tymczasem moi koledzy zdążyli przekonać kelnerkę do zabrania nienapoczętego napoju i tym sposobem rachunek się obniżył. Z dumą oddaliśmy pożyczone pieniądze i z ulgą ruszyliśmy do Bukaresztu. Z tego miasta zapamiętałam
dużo zieleni, szerokie ulice oraz inwazję chrząszczy. Było ich tak wiele, że chrzęściły pod butami. Mimo hulaszczego trybu życia w Budapeszcie moja końcowa
kondycja finansowa musiała być dobra, bo kupiłam na pamiątkę płytę długogrającą Slagărele Anului 1968.
Po wyprawie do wielkiego świata trzeba było powrócić do pracy, w której jedynymi barwnymi akcentami bywali niektórzy pacjenci – na przykład pani, która zbierała stokrotki z szpitalnego ogródka i dodawała je do sałatki, o czym informowała lekarzy, mówiąc „sałatka z dodatkiem stokrotek bardzo się dziś udała”.

Do dziś w szpitalnym ogródku rosną stokrotki
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Rozdział 10

Naukowe aktywności
i awanse
Zaczęłam bywać na posiedzeniach towarzystw naukowych: Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego oraz Towarzystwa Internistów Polskich. Innym przejawem rozwijającej się kariery było zaproszenie do
pisania prac naukowych.
Gdy bowiem stażysta opanował sztukę prowadzenia pacjentów, zdał kolokwium
na dyżury, słowem wykazał się w pracy oddziałowej, bywał dopuszczany do pisania prac naukowych. Dopuszczenie polegało zwykle na obarczeniu go poszukiwaniem w archiwach historii chorób lub czuwaniem nad kompletnością dobowej
zbiórki moczu oraz zagwarantowaniem jej szczęśliwego transferu z łazienki oddziałowej, gdzie w specjalnych szklanych słojach był ów cenny materiał gromadzony, do pracowni biochemicznej. Zbiórki moczu dostarczały wielu emocji obu stronom, tj. sikającej i nadzorującej. Jedna z pacjentek, starsza już pani, oznajmiła: do

Ciśnienie krwi przed wypaleniem papierosów i później – wyniki moich badań
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Stężenie prostaglandyn we krwi przed wypaleniem papierosów i później

wazonu sikać nie będę, bo to nieprzyzwoite. Zadaniem początkującego naukowca
było przekonanie pacjentki, że dobro nauki wymaga wielu poświęceń.
Poszukiwanie historii chorób też bywało emocjonujące. Po wypisaniu pacjenta do domu trzeba było napisać epikryzę końcową, która wymagała przejrzenia
całej dokumentacji, przeanalizowania danych i opisania całości na 0,5 strony A4.
Historie zakończone oddawało się w sekretariacie, który przekazywał je ordynatorowi do kontroli merytorycznej. Po sprawdzeniu historia choroby lądowała w archiwum. Koledzy często odkładali napisanie epikryzy etapowej na potem, a historia choroby lądowała w czeluściach ich biurek. Gdy poszukiwania historii chorób
w archiwum, np. pacjentów z przebytym zawałem serca, dawały mierny rezultat,
trzeba było ruszyć w rejs po biurkach opieszałych kolegów. Była więc to praca
naukowa w… terenie obejmującym wszystkie gabinety zajmowane przez kolegów.
Pierwszy artykuł naukowy, którego byłam współautorką, został opublikowany
na łamach „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 1970 roku i dotyczył
leczenia zawału serca. Było to dwa lata po moim dyplomie.
Podobało mi się być autorką piszącą naukowe doniesienia i w roku 1971 ukazał się drukiem następny artykuł dotyczący powikłania leczenia procainamidem.
Opis przypadku raka kory nadnerczy o mieszanej aktywności hormonalnej był
kolejnym doniesieniem naukowym, którego byłam współautorką; opublikowaliśmy
go na łamach „Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism”. Czułam się wspaniale! Jest to doniesienie, które doczekało się 33 cytowań w literaturze światowej.
Kolejna praca naukowa, w której uczestniczyłam, dotyczyła katecholamin w moczu u pacjentów z zawałem serca. Moje zadanie nie było zbyt naukowe – ponieważ
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istniało zwykle wiele przeszkód w dotarciu moczu z oddziału, nadzorowałam dostawę materiału biologicznego do placówki badawczej.
Choć biochemia praktyczna nie była moim żywiołem, to więzi z pracownią
biochemiczną były sympatyczne i malownicze. Jako najbarwniejszy obraz pozostaje w mojej pamięci scena przygotowawcza do opracowania metody oznaczania prostaglandyn. Tę jak sądzę trudną metodę wdrażały Bożenna Wocial i Hania
Ignatowska-Świtalska. W owych latach wiedzieliśmy, że prostaglandyny powstają w płucach oraz męskich płynach biologicznych. O tym, że możliwości powstawania prostaglandyn w ustroju jest więcej, chyba jeszcze nie wiedzieliśmy. Płuca
w naszej wiedzy zajmowały eksponowaną pozycję. Nie znam szczegółów merytorycznych, z powodu których potrzebna była do oznaczeń tkanka płucna. Może
duża zawartość prostaglandyn w tkance płucnej ułatwiała oznaczenie? Wersja pozyskiwania prostaglandyn z męskich płynów biologicznych chyba nie była brana
pod uwagę. Choć w wypadku zbiórki moczu wielokrotnie koledzy wspierali się
nawzajem. Pewnego razu weszłam do pracowni, gdzie urzędowała Hania i zastałam większą grupę badaczek oddzierających tkankę płucną od oskrzeli. Wyglądały niezwykle malowniczo, z elementami ekstrawagancji. W szacownym ośrodku naukowym siedziały sobie na środku pracowni trzy osoby, trzymając na kolanach sporych rozmiarów fragmenty zwierzęcej tkanki płucnej i wyszarpywały z niej małe kawałeczki, a następnie wrzucały do plastikowego pojemnika. Wyglądały bardzo podobnie do osób skubiących pióra z nieżywych ptaków. Wypraw
do rzeźni po tkankę płucną było kilka, a widok zapracowanych skubaczek płucnych powtarzał się. Nie wiem, czy te heroiczne wyczyny pomogły ustawić metodę
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oznaczania prostaglandyn. W pracy z 1986 roku posługuję się robiącym wrażenie
zwrotem, że stężenie prostaglandyn oznaczano „metodą RIA po ekstrakcji osocza
Amberlitem XA D-2 i rozdziale na kolumnie kwasem krzemowym”. Nic z tego nie
rozumiem, ale do dziś te terminy robią na mnie wrażenie. Sformułowania z pewnością podyktowała mi Hania Ignatowska-Świtalska, z którą razem pisałyśmy to
dzieło. Siedziałyśmy w moim domu przy okrągłym stole i z głębokim namysłem
komentowałyśmy uzyskane wyniki. Był wyznaczony nieprzekraczalny termin oddania pracy do druku, a wszystko trochę rozlatywało się nam na boki. W końcu
uporałyśmy się z tematem. Gdy dziś czytam nasze komentarze, to muszę powiedzieć, że brzmią one całkiem współcześnie. Uśmiecham się tylko na wspomnienie

Klinika Ortopedii przy ulicy Lindleya w Warszawie. Na sali wykładowej tej kliniki odbywały się obrony prac doktorskich.
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pojęcia „ekstrapolacji”, które poznałam dzięki Hani. Konkurencyjna była „średnia
logiczna”, wspomagająca średnią arytmetyczną. Miała ona swoje pięć minut przy
badaniach eksperymentalnych.
Często koledzy prowadzący badania prosili lekarzy o dostarczenie własnej dobowej zbiórki moczu. Najprościej było zebrać mocz podczas dyżuru. Szklany pojemnik trzymaliśmy zwykle w łazience lekarzy dyżurnych mieszczącej się naprzeciwko szatni, tuż przy wejściu do kliniki. Pewnego dyżuru pełnionego razem z Zuzanną Kowalską-Majewską pracowicie kolekcjonowałam wydalane płyny. W ferworze dyżurowym byłam bliska zapomnienia o obowiązku zapełniania słoja. Już...
już... prawie... prawie.... kompletnie zapomniałam, gdy nagle mój wzrok spoczął na
kartce doczepionej do słoja. Była większa i inna niż ta, którą umocowano w pracowni na słoju. Kartka napisana charakterem pisma Zuzi informowała, że „Jest
to dobowa zbiórka moczu jaśnie oświeconej pani doktor Krystyny potrzebna do
wyższych celów naukowych”. Pamiętam, że oznaczone z tej zbiórki moczu katecholaminy były na górnej granicy normy, co w sposób naukowy dowodziło jednego: dyżury to nie były wczasy wypoczynkowe, a droga kariery klinicznej była trudnym szlakiem pod górkę.
Prawidłowe przeprowadzenie dobowej zbiórki moczu było i pozostaje sporym wyzwaniem logistyczno-dietetycznym dla kolekcjonera. W dniu
zbiórki pacjent nie powinien spożywać aromatycznych napojów, ciast,
a także niektórych owoców – na
przykład kiwi fałszywie podwyższa wynik oznaczenia metoksykatecholamin. Mieliśmy swego czasu pacjenta, który zjadał trzy owoce kiwi każdego dnia w przekonaniu, że będzie zdrowszy. Owoce
spowodowały zafałszowanie wyników, co z kolei wygenerowało
dość skomplikowaną diagnostykę
w kierunku guza chromochłonnego nadnerczy, którego oczywiście Droga do kariery klinicznej była wyboista i pod górkę. Tak
pacjent nie miał.
jest nadal, co dokumentuje zdjęcie wykonane w 2017 roku.
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Rozdział 11

Dawne posiedzenia naukowe
Poza pracą na oddziale szpitalnym integralną częścią wykonywania
zawodu lekarza były podyplomowe aktywności szkoleniowe. Co tydzień odbywały się posiedzenia naukowe oddziałowe, a raz na miesiąc posiedzenia międzykliniczne. Bardzo lubiłam też chodzić do czytelni czasopism w Bibliotece Akademii Medycznej przy ulicy Oczki.
Gdy dzień był spokojny, po obchodzie można było pójść do czytelni i oddać się tak porywającemu zajęciu jak czytanie artykułów
w „Circulation”. W tamtych czasach czasopisma naukowe publikowały kolorowe reklamy, np. sprzętu medycznego, bardzo ciekawie było
oglądać takie wspaniałości!
Dane bibliograficzne przeczytanych artykułów zapisywałam na niewielkich
kartonikach zwanych fiszkami. Z ważniejszych artykułów potrzebnych do pracy doktorskiej robiłam bardziej szczegółowe notatki. Więcej czasu trzeba było
poświęcić na pobyt w czytelni czasopism, przygotowując referat na posiedzenie naukowe. Podczas wygłaszania pierwszego referatu byłam bardzo stremowana, ale już kilka lat później miałam wykład na posiedzeniu oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Internistów, który wygłosiłam bez najmniejszej
tremy. Co więcej, podczas mojego wystąpienia prowadzący zebranie poprosił
mnie o chwilę przerwy w referowaniu, ponieważ musiał ogłosić ważny komunikat – jeden z uczestniczących w spotkaniu lekarzy był pilnie potrzebny w szpitalu i konieczne było powiadomienie go. Telefony komórkowe pojawiły się dużo
później! Podobnie wygłoszenie tekstu podczas obrony doktoratu nie stremowało mnie specjalnie.
Na posiedzeniach klinicznych przedstawiano ciekawe lub trudne przypadki pacjentów oraz przegląd literatury naukowej na podstawie lektury czasopism zagranicznych. Dwa razy w tygodniu spotykaliśmy się z radiologami i wspólnie omawialiśmy zdjęcia rtg naszych pacjentów. Interesującą formę cotygodniowych posiedzeń klinicznych mieli sąsiadujący z naszym oddziałem szpitalnym anestezjolodzy
– były to tzw. CPP, czyli Ciekawe Przypadki Powikłane, podczas których szczegółowo omawiano przyczyny powikłań występujących w czasie leczenia.
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Do zupełnie innej kategorii należały wykłady
na posiedzeniach międzyklinicznych wygłaszane przez kolegów powracających z rocznych
stypendiów naukowych
w Stanach Zjednoczonych. Były to pojedyncze
zdarzenia, ale bardzo egzotyczne w naszym szarym szpitalnym życiu.
Egzotyka była wielopłaszczyznowa – po pierwsze
aby dostać stypendium
wyjazdowe do Stanów
Szpital przy ul. Litewskiej w Warszawie
Zjednoczonych, trzeba
było wykazać się odpowiednią genetyką lub właściwą legitymacją. Preferowani byli
kandydaci płci męskiej, pochodzący z profesorskich rodzin lub legitymujący się
przynależnością do partii. Nie spełniałam żadnego z tych kryteriów, toteż wyjazd
taki nie wchodził w grę w moim wypadku. Jeden z powracających ze stypendium
kolegów, wysoko ulokowany w strukturach partyjnych, opowiadał nam o organizacji oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej w Stanach Zjednoczonych i było
to bardzo ciekawe, ale o wiele ciekawsze było to, że na wykład przyszedł w marynarce w dużą kratę, kupionej podczas pobytu na stypendium. Nikt nigdy nie był
tak egzotycznie ubrany podczas wykładu!
Wielu kolegów z oddziału, na którym odbywałam staż podyplomowy, wybierało się na kongres
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Łodzi
w 1970 roku. Prawdopodobnie za namową bywałych w sferach naukowych starszych kolegów zdecydowałam się i ja ruszyć na podbój wielkiego świata kardiologii polskiej.
Jak cię widzą, tak cię piszą, powiedziałam sobie Moja piękna wizytowa granatowa
i za całą stażową pensję nabyłam elegancką sukienkę suknia z dżerseju
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Teatr Powszechny w Łodzi, odbywała się w nim konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 1970 roku

https://af.wikipedia.org/wiki/Groote_Schuur-hospitaal#/media/File:Groote_Schuur_Hospital.jpg

z modnego wówczas dżerseju w kolorze granatowym z biało-czerwoną wypustką wokół szyi i mankietów.
Koszty ekspedycji powiększyły się o opłaty zjazdowe i przejazd pociągiem
do Łodzi oraz noclegi w Grand Hotelu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Hotel_Grand_w_%C5%81odzi), w pokoju dzielonym z dwiema koleżankami. Obrady odbywały
się w Teatrze Powszechnym, niezbyt odległym od Grand Hotelu. Gorącym zjazdowym tematem były zasady funkcjonowania powstających wówczas oddziałów
reanimacyjnych. Poszczególne ośrodki przedstawiały swoje wyniki leczenia zawałów serca, w owych latach były one niezbyt dobre. Podobała mi się atmosfera zjazdu PTK i w kolejnych latach kontynuowałam uczestnictwo w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie.
Niektórym konferencjom towarzyszyły eleganckie wydarzenia artystyczne lub
naukowe w niecodziennej oprawie. Na przykład w Krakowie wysłuchaliśmy specjalnego koncertu artystów z Piwnicy pod Baranami. Niezwykłym wydarzeniem
podczas konferencji w Polanicy Zdroju (1980
rok) był wykład przy świecach w Domu
Zdrojowym wygłoszony przez dr. Mariusa
Barnarda, który uczestniczył w pierwszym
na świecie przeszczepie serca wykonanym
w Groote Schuur Hospital pod kierunkiem
Groote Schuur Hospital – Cape Town
jego brata Christiaana.
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Rozdział 12

Przynależność
do towarzystw naukowych
Pierwszym towarzystwem naukowym, do którego zapisałam się i pozostaję jego członkiem do dziś, jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.
PTK powstało w 1954 roku,
a pierwszym jego prezesem był
łódzki kardiolog prof. Jerzy Jakubowski. Kolejnymi prezesami
byli profesorowie Edmund Żera,
Zdzisław Askanaz i Jan Kwoczyński, którego podpis widnieje na
mojej legitymacji członkowskiej.
Organizowane przez PTK
dwa zjazdy naukowe – wiosenMoja legitymacja członkowska Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (wystawiona na panieńskie nazwisko)
ny i jesienny zawsze gromadzą
wielu słuchaczy, a w epoce przedinternetowej były ważnym źródłem dostępu do
nowości kardiologicznych ze świata.
Byłam też członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego od 1988
do 2014 r. PTNT powstało w 1987 roku z Sekcji Nadciśnieniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego istniejącej od 1980 roku. Kolejne towarzystwo naukowe,
do którego należałam w latach 2008-2014, to European Society of Hypertension.

Legitymacja PTNT
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Legitymacja PTK/ESC

Członkowie towarzystw naukowych korzystają z ulg przy opłatach wstępu na kongresy, a osoby z talentami organizacyjnymi
mogą uczestniczyć w pracach poszczególnych struktur i sekcji tematycznych.
W związku z coraz większym
zaangażowaniem się w pracę
dziennikarza medycznego uznałam, że w drugim etapie mojej kariery zawodowej niezbędne bęNa kongresie PTK, Warszawa
dzie zapisanie się do stowarzyszeń dziennikarskich. Jestem więc członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz byłam przez kilka lat członkiem European Federation of Journalists.
Siła oddziaływania legitymacji prasowej jest nieporównanie większa niż wszystkich innych, wystawianych przez nawet najbardziej znaczące instytucje lub towarzystwa naukowe. Największe wrażenie na osobach oglądających robiła moja legitymacja International Federation of Journalists, zwana na użytek domowy „czerwoną blachą”. Jej potęga była tak wielka, że działała bez potrzeby otwierania – wystarczyło, że rozmówca spojrzał na złote litery na czerwonym tle i już był gotów do
wszelkich przyjaznych gestów pod adresem dziennikarza posiadającego taki dokument. Z czasem zmieniono wygląd legitymacji na małą plastikową o wymiarach
karty bankomatowej – takich dokumentów to dziś mają wszyscy bez liku, „czerwoną blachę” mieli tylko nieliczni!

Moja legitymacja członkowska International Federation of Journalists, zwana „czerwoną blachą” wywierała
międzynarodowe wrażenie na wszystkich, którym ją przedkladałam
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Rozdział 13

Wyprawa na Syberię
Poza chorobami wewnętrznymi udało mi się w początkach mojej
kariery lekarskiej opanować w dość dobrym stopniu język rosyjski.
Wiązało się to z zajęciami, które miałam na studiach doktoranckich
u bardzo sympatycznego lektora mgr. Mikołaja Kwiatkowskiego oraz
prowadzonymi ćwiczeniami ze studentami z Erywania. Przyjeżdżali
oni do nas na praktyki wakacyjne.

Podręcznik do diagnostyki chorób wewnętrznych
w języku rosyjskim

Przed zajęciami z kolejną rosyjskojęzyczną grupą studencką kupiłam podręcznik diagnostyki internistycznej
w popularnej w czasach PRL księgarni rosyjskiej na Nowym Świecie i dość dobrze nauczyłam się terminologii internistycznej.
Jako osoba obyta z językiem rosyjskim zostałam w 1975
roku wydelegowana do uczestnictwa w Tygodniu Leków
Polskich w Nowosybirsku. Naukową część delegacji stanowiło dwóch profesorów oraz ja, podówczas młoda lekarka. Zaplątałam się w te wyższe sfery naukowe wyłącznie

Notatki z lekcji języka rosyjskiego
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z powodu znajomości języka rosyjskiego, którego powszechne nauczanie w szkołach nie owocowało praktyczną jego znajomością.
Podróż samolotem z Moskwy do Nowosybirska trwała 4 godziny i wtedy po
raz pierwszy zetknęłam się ze strefami czasowymi. Dziwnie było o 2.00 w nocy
nie odczuwać potrzeby snu!
Część naukowa miała charakter oficjalny i nieoficjalny. Podczas części oficjalnej wygłosiliśmy swoje wykłady w Akademgorodku (miasteczko akademickie pod
Nowosybirskiem) oraz mieliśmy spotkania z różnymi radzieckimi naukowcami;
mnie przypadło w udziale spotkanie z prof. A. Deminem.
Po zakończeniu spraw oficjalnych zaproszono nas do pięknego Teatru Opery
i Baletu w Nowosybirsku na przedstawienie Spartakusa. Siedzieliśmy w loży rządowej, gdzie byliśmy witani szampanem przez dyrektora teatru. Zapamiętałam
słowa dyrektora skierowane do mnie w czasie przerwy:
– Dawajtie, pajdiom pogulat’ z narodom!
Spacerowaliśmy więc po przestronnym holu, pod oknami rosły piękne egzotyczne rośliny, a na jednej z nich czerwony kwiat. Nieroztropnie wyraziłam zachwyt
tym kwiatem… Dyrektor opery w okamgnieniu go zerwał i wręczył mi w szarmanckim geście. Szkoda, że nie zasuszyłam tego kwiatu na pamiątkę!

Ze studentami z Erywania, PSK nr 1
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademgorodok_(Nowosybirsk)

Wśród miejsc zwiedzanych w Nowosybirsku wielkie wrażenie zrobiło na mnie Muzeum
Geologiczne, w którym
pokazano nam bogactwo
ziemi rosyjskiej – były
tam wszystkie minerały, jakie na terenie Rosji
można znaleźć.
Zawieziono nas także nad rzekę Ob. Z tej
wycieczki zapamiętałam
piękną kwestię w wykonaniu kolegi dermatologa. Jak dziś widzę prof. Andrzeja Langnera, postawnego mężczyznę, w modnym
podówczas kożuchu, stojącego nad rzeką
Ob i mówiącego:
– Ob, twoja mat’!
Rosjanie pokochali Andrzeja od razu
i turlając się ze śmiechu, mówili:
– Andrzeju, nieważne czy będziesz miał
jutro dobry wykład. I tak dzieci będą się
o tobie uczyć w szkołach!

Akademgorodok

Na zakończenie pobytu otrzymałam książkę
Przypadki kliniczne z dedykacją od jej autora

Praktyczna pamiątka z Nowosybirska.
Na owe czasy sprzęt iście reporterski.
Na wyposażeniu dodatkowym była
kaseta z tunerem radiowym.
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Rozdział 14

Spotkania z zagranicznymi
wykładowcami
Rok 1977 był pełen wrażeń, w Warszawie gościli bowiem prezes American College of Cardiology Dean Mason z Uniwersytetu w Kalifornii i John Collins jr. z Uniwersytetu Harvarda. Było to moje pierwsze spotkanie z tak wybitnymi wykładowcami zagranicznymi. Przyjechali oni na zaproszenie prof. Jana Kwoczyńskiego.
Tak o nim pisał prof. Tomasz Pasierski (Kardiologia Polska 2006; 64: 11) w artykule Prof. dr hab. Jan Kwoczyński – jeden z ojców współczesnej polskiej kardiologii.
„Po ukończeniu gimnazjum w 1933 r. prof. Kwoczyński wstąpił do wojska i dalej
kształcił się w Szkole Podchorążych Sanitarnych – placówce niezwykle w owym
czasie prestiżowej, której celem było kształcenie lekarzy dla Wojska Polskiego.
Dyplom lekarza otrzymał na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego 28 czerwca 1939 r. W czasie kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu XIII
Kompanii Sanitarnej w XXIV Dywizji Armii Kraków. Po przedostaniu się na Węgry został tam internowany. Uciekł z obozu internowania i przez Jugosławię i Turcję przedostał się do Palestyny, gdzie wstąpił do Brygady Strzelców Karpackich.
W latach 1940-1942 pracował w szpitalu wojskowym Brygady Strzelców Karpackich w Iraku. Od 1944 r. uczestniczył w kampanii włoskiej jako lekarz VI Batalionu III Dywizji Strzelców Karpackich. W 1945 r. został awansowany do stopnia kapitana. Po wojnie dalej kształcił się w National Heart Hospital w Londynie, gdzie
miał okazję zdobywać wiedzę między innymi od prof. Paula Wooda. W 1947 r.
powrócił do Polski, gdzie rozpoczął pracę na Oddziale Chorób Układu Krążenia
Szpitala Sióstr Elżbietanek, następnie przemianowanym na Katedrę i Klinikę Kardiologii Studium Doskonalenia Lekarzy (SDL). W 1949 r. obronił pracę doktorską,
której promotorem był prof. Edward Szczeklik. W tym czasie rozpoczął badania
nad wektokardiografią, za które został uhonorowany w 1953 r. Zespołową Nagrodą Państwową II Stopnia. W 1954 r. otrzymał tytuł doktora habilitowanego. W latach 1958-1959 przebywał na stypendium Rockefellera na Oddziale Kardiologii
Cedars of Lebanon Hospital w Los Angeles – szpitala kierowanego przez prof. Myrona Prinzmetala. W zespole, w którego pracach uczestniczył prof. Kwoczyński,
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opisano po raz pierwszy dławicę odmienną, zwaną dławicą Prinzmetala. W liście
skierowanym do prof. Kwoczyńskiego 10 października 1959 r. Prinzmetal napisał:
Jan – You are a great man – mature, intelligent, well informed – and with a great
spirit. Men of your type belong to the world-not one country.”
Dwudniowa konferencja odbyła się 28 i 29 maja. Uroczyste otwarcie miało miejsce w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu, natomiast wykłady odbywały się w szpitalu pediatrycznym przy ulicy Marszałkowskiej. Były to pierwsze wykłady, jakich słuchałam na żywo w języku angielskim.
Szczęśliwym zrządzeniem losu dalsze lata przyniosły mi
możliwość słuchania
wybitnych wykładowców, a wśród nich wielu laureatów Nagrody
Nobla. Możliwość taka
pojawiła się w związku
z akredytacją dziennikarską na konferencji
Linadu Nobel Laureate
Zostałam zaproszona przez księżnę Sonję Bernadotte jako gość hoMeeting w 2007 roku. norowy na 57. Konferencję z Laureatami Nagrody Nobla w Linadau

Laureaci Nagrody Nobla
w redakcyjnym obiektywie*
Wielkie kongresy naukowe, zwłaszcza organizowane w Stanach Zjednoczonych,
mają przyciągającą urodę. Takie spotkania są ważne dla postępu wiedzy i prezentowania wyników badań. Jednak po obejrzeniu pewnej liczby sesji plenarnych człowiek odkrywa, że są one do siebie łudząco podobne. Do współczesnego sposobu
prezentowania wiedzy wkradł się schematyzm i rzadko kto ma świadomość i odwagę powiedzieć, że warto się uwolnić od sztywnych ram. Prawdziwa wiedza nic
na tym nie traci, a naprawdę wielcy ludzie potrafią udowodnić, że niekonwencjonalne myślenie jest ważne. Gdzie szukać takich ludzi?
*Artykuł mojego autorstwa zamieszczony w nr. 1/2015 „Gazety dla Lekarzy”
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Nowe inspiracje
W 2007 roku surfując w sieci, napotkałam informację o spotkaniach organizowanych w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim przez Fundację Noblowską założoną
przez księcia Lenarta Bernadotte. Pomysłodawcami spotkań było dwóch lekarzy
z Lindau – dr Franz Karl Hein i dr Gustaw Parade, którzy w formule spotkań noblistów z młodymi naukowcami zobaczyli sposób na przełamanie izolacji doznawanej
przez niemiecką naukę tuż po wojnie. Spotkania dotyczą różnych dziedzin, w których przyznawane są Nagrody Nobla, a w 2007 roku była to fizjologia i medycyna.
Podjęłam korespondencję z organizatorami spotkań i po kilkakrotnej wymianie e-maili, gdy bliżej przedstawiłam swój dziennikarski dorobek, uzyskałam akredytację na konferencji. Następnym etapem starań było przygotowanie do podróży, dość skomplikowanej i kosztownej.
Jej pierwszy etap obejmował przelot do Zurychu, gdzie zatrzymałam się na jedną noc w hotelu Limmathof nad rzeką Limmat. Był to najtańszy hotel, jaki udało
mi się znaleźć, a mimo to cena noclegu wynosiła 112 euro. Nie był to koniec wydatków hotelowych. Noclegi w Lindau kosztowały 432 euro, co razem czyni 544
euro za samo zakwaterowanie. Dochodzi jeszcze koszt biletu lotniczego 700 zł
i kolejowego na odcinku Zurych-Lindau ok. 70 euro w obie strony. Mnożymy, sumujemy i otrzymujemy około 2660 zł za transport i noclegi.
Wysokie koszty stałe zachęciły mnie do racjonalizacji dalszych wydatków. Przed
7 laty nie wiedziałam jeszcze, że najlepszym przyjacielem niskobudżetowego turysty naukowego jest podróżny czajnik wożony w walizce. Samodzielnie zaparzona
herbata w pokoju hotelowym pozbawionym coffemakera jest o wiele tańsza niż ta
kupiona w kawiarni hotelowej. Jeżeli dodamy do herbaty bułkę kupioną w supermarkecie, to otrzymujemy posiłek nazywany w moim domu dietą ubogich turystów. Określenie to powstało w latach 90., gdy podróżowaliśmy w trójkę po Szwajcarii jako niskobudżetowi turyści. Ten piękny kraj jest nadal niezwykle drogi. Kupiłam więc termos i napełniony gorącą wodą w Warszawie włożyłam do walizki. Gdy późnym wieczorem dotarłam do hotelu Limmathof, miałam zagwarantowaną herbatę bez potrzeby opuszczania skromnie umeblowanego pokoju, w którym oczywiście nie było czajnika elektrycznego. Zwyczaj napełniania termosu gorącą wodą praktykowałam podczas śniadań hotelowych w Lindau. Uśmiechając
się miło do kelnerek, mówiłam: Czy mogę prosić panią o gorącą wodę? Jest mi potrzebna do rozpuszczenia witamin, które regularnie zażywam. Wszystkie chętnie
spełniały prośbę starszej pani.
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Świat w zupełnie innym
stylu
Uroczystość otwarcia Lindau Nobel Laureate Meeting 2007 miała niezwykle elegancką oprawę. Uczestniczyli w niej laureaci Nagrody Nobla, młodzi naukowcy z całego świata, przedstawiciele władz miejskich,
Księżna
Księżniczka
członkowie zarządu fundacji oraz Bettina Bernadotte
Sonja Bernadotte
księżna Sonja Bernadotte, księżniczka Bettina i książę Björn Bernadotte. Uwagę
zwracały eleganckie kapelusze księżnych. W kuluarach dowiedziałam się, że projektantką tych nakryć głowy jest księżniczka Bettina. Obrady relacjonowali liczni dziennikarze prasy niemieckiej i międzynarodowej (https://www.photoblog.com/
mimax2/2007/07/04/4072007-nobel-prize-winners-in-lindau-opening-ceremony/).
Po oficjalnych przemówieniach odbył się koncert fortepianowy w wykonaniu
młodych artystów z międzynarodowej Akademii Muzycznej w Berlinie.
Następne dni były wypełnione wykładami noblistów. Ciekawie było posłuchać
tych wybitnych ludzi. Mówili o tym, co myślą, co zbadali, co zaobserwowali. Praktycznie nikt nie powoływał się na innych autorów, lecz skupiał się na przedstawieniu własnych przemyśleń. Wszyscy mieli barwne osobowości, a dzięki temu stanowili interesujący cel dla fotografa.
Nagrody Nobla za odkrycia w fizjologii lub medycynie są przyznawane przez
Instytut Karolinska, który powstał w 1810 roku z inicjatywy króla Szwecji Karola XIII. Mieści się w Solnie, nieopodal Sztokholmu. W pierwotnym założeniu miał
być instytutem kształcącym lekarzy wojskowych.
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Pierwszym laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny został
w 1901 r. niemiecki bakteriolog Adolf Emil von Behring (http://pl.wikipedia.org/wiki/
Emil_Adolf_von_Behring#mediaviewer/File:E_A_Behring.jpg). Uważany jest za twórcę
immunologii. Warto wiedzieć, że urodził się we wsi Ławice w dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim. W miejscowości tej znajduje się izba pamięci
poświęcona Behringowi.

Nobliści w Lindau
Werner Arber – profesor genetyki i mikrobiologii ze Szwajcarii. Za odkrycie
enzymów restrykcyjnych i ich zastosowanie w genetyce molekularnej otrzymał
Nagrodę Nobla z medycyny w 1978 r.
Edmond H. Fischer – amerykański biochemik. Za opisanie procesu odwracalności fosforylacji jako włącznika uruchamiającego białka i regulującego różne komórkowe procesy wraz z Edwinem G. Krebsem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1992 roku. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_kwasu_
cytrynowego#mediaviewer/File:Cykl_krebsa.svg – cykl Krebsa).
Michel Hartmut – profesor biochemii z Niemiec. Za wyznaczenie trójwymiarowej struktury centrum reakcji fotosyntezy bakterii wraz z Robertem Huberem

Werner Arber,
Nagroda Nobla
w 1978 r.
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Edmond H. Fischer, Nagroda Nobla w 1992 r.
i Johannem Deisenhoferem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1988
roku.
Avram Hershko – izraelski biolog urodzony na Węgrzech. Za odkrycie procesu degradacji białek w komórkach, w którym bierze udział białko ubikwityna, wraz
z Aaron Ciechanoverem i Irwinem Rosem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2004 roku.
Michel Hartmut, Nagroda Nobla
w 1988 r.
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Avram Hershko, Nagroda Nobla w 2004 r.
Sir Timothy Hunt – profesor biochemii z Wielkiej Brytanii. Za odkrycia dotyczące kontroli cyklu komórkowego wraz z Lelandem Hartwellem i Paulem
Nurse otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 2001 r. Odkrycia otworzyły drogę do opracowania nowych terapii w walce z rakiem. Profesor Timothy
Hunt odkrył cykliny – białka regulujące działanie enzymu odpowiedzialnego za
cykl komórkowy.

Timothy Hunt, Nagroda Nobla w 2001 r.
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Craig C. Mello – amerykański biochemik, profesor medycyny nuklearnej. Za odkrycie mechanizmu interferencji RNA, który może mieć zastosowanie w terapii genowej, otrzymał Nagrodę
Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 2006 r.
Ferid Murad – profesor farmakologii ze Stanów ZjednoczoCraig C. Mello, Nagroda Nobla w 2006 r.
nych. Za odkrycie roli tlenku azotu jako czynnika sygnałowego wraz z Robertem Furchgottem i Louisem Ignarro otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 1998 roku.
Richard John Roberts – brytyjski biochemik i biolog molekularny. Za odkrycie
genów podzielonych (intronów i egzonów) wraz z Phillipem A. Sharpem otrzymał Nagrodę Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w 1993 r.

Ferid Murad,
Nagroda Nobla
w 1998 r.
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Richard John Roberts,
Nagroda Nobla w 1993 r.

Bert Sakmann – profesor cytofizjologii z Niemiec. Za wynalezienie techniki
patch-clamp, za pomocą której można mierzyć aktywność elektryczną komórek

Bert Sakmann, Nagroda Nobla w 1991 r.
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Rolf Zinkernagel,
Nagroda Nobla w 1996 r.
i badać właściwości kanałów jonowych znajdujących się w błonie cytoplazmatycznej, i za odkrycie funkcji pojedynczych kanałów jonowych w komórkach, wraz z fizykiem Erwinem Neherem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny w 1991 r.
Rolf Zinkernagel – szwajcarski immunolog. Za odkrycie mechanizmów rozpoznawania przez limfocyty T, które uruchamiają się w momencie zakażenia wirusami lub gdy rozwija się choroba nowotworowa, wraz z Peterem Dohertym otrzymał Nagrodę Nobla w 1996 roku.
Po zakończeniu obrad odbyła się wycieczka statkiem po Jeziorze Bodeńskim
i spędziliśmy kilka godzin na wyspie Insel Mainau słynącej z przepięknych ogrodów. Księżna Sonja

Autograf noblisty. Na programie sesji okrągłego stołu
podpisał się dla mnie prof. Avram Hershko.
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Bernadotte wydała cocktail na cześć dostojnych
gości w salach zamku na wyspie.
Więcej o spotkaniach w Lindau i wyspie Mainau – http://www.lindau-nobel.org/.
Laureatów Nagrody Nobla spotkałam także w Warszawie (Louis Ignarro) i Brukseli (Rolf
Zinkernagel) podczas konferencji prasowych.
Obaj panowie profesorowie okazali się niezwykle sympatycznymi i błyskotliwymi rozmówcami, świetnie nawiązującymi kontakt z przedstaRolf Zinkernagel podczas śniadania
wicielami prasy. Prof. Rolf Zinkernagel podczas Prof.
prasowego w Brukseli, 2013 r.
śniadania prasowego zorganizowanego przy okazji konferencji IMI Stakeholder Forum 2013 zadał nam pytanie: Czy wiecie, co jest
największym wyzwaniem dla współczesnej medycyny? Dziennikarze wymieniali
różne choroby trapiące pacjentów, ale nie udało im się odgadnąć tego, co miał na
myśli profesor. Największym wyzwaniem dla medycyny są zachowania współczesnych ludzi – oznajmił prof. Zinkernagel.

Na Insel Mainau jest wiele pięknych roślin, kwiatów, drzew oraz starannie utrzymanych klombów.
Największe wrażenie zrobił na mnie klomb w kształcie olbrzymiego ptaka.
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Rozdział 15

Studia doktoranckie
Po zakończeniu stażu podyplomowego
otrzymałam propozycję kontynuowania
pracy na uczelni w postaci studiów doktoranckich, które odbyłam w latach 1970-1973.
Teoretyczne zajęcia, takie jak statystyka czy filozofia odbywały się w godzinach popołudniowych i można było je łączyć z pracą na oddziale oraz prowadzeniem swoich badań naukowych. Temat mojej pracy
doktorskiej dotyczył zastosowania ultrasonokardiografii do oceny leków działających na stan czynnościowy mięśnia sercowego. Przeprowadziłam badania i przystąpiłam do ich opisania.

Mój doktorat
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Ultrasonograf, na którym robiłam
badania do mojego doktoratu

Obliczanie parametrów czynnościowych mięśnia serca wg metodologii Kraunza i Kennedy’ego zastosowana w doktoracie

Elegantka-doktorantka w kostiumiku z Mody Polskiej, włosami
ułożonymi na szczotkę i lakierem na paznokciach – taki dress
code wskazuje, że byłam na urlopie i wpadłam w odwiedziny
do szpitala

Pisałam na tradycyjnej maszynie i gdy zakończyłam pracę, tak energicznie pociągnęłam
wałek, że go wyrwałam. Pan naprawiający maszynę powiedział,
że pierwszy raz spotkał się z takim uszkodzeniem.
Najwyraźniej już wtedy rozpierała mnie literacka energia
twórcza, nieco zawoalowana
realizowaniem powołania do
medycyny.
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Rozdział 16

Specjalizacja z chorób
wewnętrznych
Specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych uzyskałam w 1972 roku.
Dokumentacja do specjalizacji nie była zbyt rozbudowana – obejmowała cztery strony formatu A4 z wpisami stażów kierunkowych plus
praca poglądowa. Były to staże z anatomii patologicznej oraz chorób
zakaźnych, które bardzo mile wspominam. Podczas tego stażu zapisałam się do Lekarskiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy, w którym można otrzymywać pożyczki bez procentów i bez żyrantów.
Egzamin specjalizacyjny I stopnia z chorób wewnętrznych zdawałam w Szpitalu Bielańskim w miłym towarzystwie innych kolegów, którzy w dalszej karierze
obrali specjalizacje wymagające jedynki z interny – choroby zakaźne (dr Krzysztof Dziubiński) oraz pulmonologię (dr Martyna Wierzbicka).

Specjalizacja I stopnia z chorób wewnętrznych

Specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych uzyskałam w 1976 roku. Egzamin był poważnym wyzwaniem, uczyłam się przez pięć miesięcy po cztery godziny dziennie i ostatni miesiąc po 8 godzin dziennie.
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Do egzaminu specjalizacyjnego I stopnia z chorób wewnętrznych trzeba było znać 20 recept na leki
wykonywane w aptece

Pisaliśmy jako pierwsi interniści egzamin testowy, był on skażony pierworodnym grzechem niekompetencji układających pytania. Umiałam założyć elektrodę endokawitarną na dyżurze, ale nie wiedziałam, co miał na myśli autor pytania
na ten temat. Moim towarzyszem niedoli egzaminacyjnej był dr Zbyszek Rymaszewski. Uczyliśmy się w swoich domach i często w ciągu dnia kontaktowaliśmy
się telefonicznie, wymieniając wiadomości. W dniu egzaminu Zbyszek dzwoni do
mnie wczesnym rankiem i oznajmia:
– Krystyna, jestem tak zmieniony fizycznie i psychicznie, że mnie nie poznasz.
Mam dla ciebie wskazówkę, która pomoże ci mnie zidentyfikować, otóż założyłem skarpetki w paski.
Po przyjeździe na egzamin podeszłam do jednego z wielu czekających pod salą
nieszczęśników, podniosłam nieco nogawkę jego spodni i orzekłam:
– Zbyszku, poznaję cię, to faktycznie ty.
Zdaliśmy oboje. Egzamin testowy zaliczyłam lekko nad poprzeczką, uzyskując
134 punkty na 180 możliwych, przy koniecznym minimum 127 punktów. Na egzaminie praktycznym wyciągnęłam też niezbyt ciekawe pytania, między innymi
o epidemii wzw typu A, która wybuchła w hipotetycznym miasteczku i musiałam
opowiedzieć, jakie podjęłabym działania na skalę populacyjną.
Postanowiłam już nigdy więcej nie zdawać żadnych egzaminów... słowa dotrzymałam przez 30 lat, po czym je złamałam, by w 2006 roku przystąpić do egzaminu z hipertensjologii.
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Rozdział 17

Prace dodatkowe
w dawnych latach
Takie zajęcia jak prace dodatkowe nie były modne, a gabinety prywatne mieli jedynie ordynatorzy i niektórzy profesorowie. Mnie trafiły się trzy prace dodatkowe.
Pierwsza w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia, zwanej lecznicą rządową, gdzie
odbyłam krótki staż szkoleniowy w pracowni echokardiograficznej, po czym na zaproszenie szefa tej pracowni w okresie jego urlopów opisywałam ekg. Pierwszy zapis, który wzięłam do ręki, był pewnego superVIP-a – do dziś pamiętam ten lewogram z dekstrogyrią. Nazwiska następnych pacjentów nie były już tak peszące.

Hotel Victoria

Hotel Bristol

Hotel Europejski

76

Miejscem mojej drugiej
pracy dodatkowej była poradnia zakładowa hoteli Bristol,
Europejski i Victoria, do której
zaprosił mnie dr Jacek Preibisz.
Była to barwna praca, przyzwoicie opłacana, no i odbyłam tam pamiętny dyżur podczas pierwszej Mszy Świętej
odprawionej przez Jana Pawła II w ojczyźnie (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
obchod-poranny-blog-redaktornaczelnej/83-moj-dyzur-lekarskipodczas-pierwszej-pielgrzymkijana-pawla-ii-do-polski).

W latach osiemdziesiątych pracowałam w Poradni dla Kombatantów przy Centralnym Szpitalu Klinicznym. Wielu pacjentów dopełniało formalności w ZUS-ie,
aby otrzymać rentę kombatancką. Na początku wizyty zwykle oglądałam książeczkę kombatancką, gdzie krótko były ujęte okoliczności wojenne. Poznałam wówczas wielu Powstańców Warszawskich, Żołnierzy Armii Krajowej, Sybiraków oraz
Dzieci Holocaustu. Rozmowy z nimi przejmowały mnie do głębi. Wiele osób opisywało swoje wojenne koszmary i koleje losu bardzo szczegółowo. Od niektórych
dostawałam książki z ich wspomnieniami.

Autor książki był żołnierzem 2. Dywizji Strzelców Pieszych

W późniejszych latach pracując w prywatnych przychodniach przyjmowałam
pacjentów zwykle 3 lub 4 razy w tygodniu po kilka godzin dziennie. Z czasem
swoje aktywności zawodowe skierowałam ku dziennikarstwu medycznemu, które dawniej i obecnie nie ma charakteru pracy etatowej. Patrząc na wszystko z dzisiejszej perspektywy mogę stwierdzić, że im mniej prac dodatkowych ma lekarz,
tym więcej ma zdrowia w dalszych latach.
Dwa czynniki systematycznie pogarszają zdrowie: stres oraz praca w nocy powodująca odwrócenie dobowego rytmu ciśnienia krwi, co sprzyja powstawaniu
powikłań narządowych nadciśnienia tętniczego. Gdy słuchałam relacji ze spotkania mojego rocznika z okazji 50-lecia dyplomu lekarza, największe wrażenie zrobiło na mnie zdanie wypowiedziane przez jedną z uczestniczek: Wielu kolegów podczas uroczystości poruszało się z bardzo dużym trudem. Lekarskie dodatkowe prace musiały bardzo się przyczynić do tego stanu.
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Rozdział 18

Seminarium z echokardiografii
w Londynie
Byłam praktycznie jedyną osobą na moim macierzystym oddziale szpitalnym, która w latach siedemdziesiątych zajmowała się echokardiografią. Jak dowiedziałam się po latach, ówczesny kardiologiczny establishment nie oceniał echokardiografii wysoko i nie wróżył tej
metodzie przyszłości. Mógł się więc nią zajmować ktokolwiek, nawet
taka szara myszka szpitalna jak ja.
Takie spostrzeganie roli echokardiografii w medycynie zapewniło mi wyłączność
na wyjazd na seminarium echokardiograficzne do Londynu w 1979 roku. Nie obyło
się bez utrudnień, zaproszenie, na podstawie którego wystawiano paszport służbowy ginęło, nie mogło dotrzeć na właściwe biurko. Poprosiłam przedstawiciela organizatorów, aby przysłano zaproszenie ponownie, do ich biura w Warszawie – dotarło
w kilka minut. Za godzinę miałam je w ręku i przedłożyłam odpowiednim osobom.

Mój dyplom z Londynu
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Sporym przeżyciem był dojazd z lotniska Heathrow do hotelu Tara, zdecydowałam się na taksówkę. Konieczność zameldowania się w hotelu w języku angielskim, raczej na owe czasy zdecydowanie mi obcym, była kolejnym wyzwaniem.
Jakoś pokonałam wszystkie bariery i dotarłam tam, gdzie trzeba. Nie byłam zbyt
obyta w owym czasie z hotelami, ale Tara Hotel wydał mi się bardzo elegancki.
Wykłady odbywały się w hotelowej sali konferencyjnej. Jednym z wykładowców był prof. Artur E. Weyman, pionier echokardiograficznego badania zastawki tętnicy płucnej. Demonstracja tej części badania zrobiła na mnie bardzo duże
wrażenie, ponieważ za pomocą starego echokardiografu, którym dysponowałam
w szpitalu, nie było możliwe uwidocznienie zastawki tętnicy płucnej.
Po powrocie do Warszawy zachęciłam rozpoczynającego swoją karierę lekarską
Adama Torbickiego, aby zajął się badaniem zastawki tętnicy płucnej. Adam bardzo
pięknie rozwinął ten wątek badań echokardiograficznych, a rezultatem była jego
praca doktorska oraz habilitacja na temat nadciśnienia płucnego.
Na zakończenie wręczono uczestnikom dyplomy z podpisem profesora Artura
E. Weymana. Mój doktorat zagrał jeszcze brawurową rolę 40 lat później (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/nowosci/8-artykuly-gdl/47-refleksyjne-i-bardzo-osobisterozwazania). Któż mógł przypuszczać?

Kongres ESC w Amsterdamie, 2013
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Rozdział 19

Uczucia muszą mieć
swój wyraz
Uczucia muszą mieć swój wyraz, uczucia bez wyrazu nie istnieją – to
stałe powiedzenie mojego wieloletniego pacjenta, księdza Jana, który
po wygłoszeniu tego zdania wręczał mi ów wyraz uczuć.
Relacje z pacjentami leczącymi się w poradni nadciśnieniowej, w której pracowałam od roku 1981, były przyjazne i malownicze. Przynosili wyrazy wdzięczności – od klasycznych czekoladek i kawy przez własnoręcznie złowione ryby
od strażnika granicznego na Bugu po schaby na święta od pana Jana, rolnika
z Mazowsza. Pewnego roku mijały kolejne dni przedświąteczne, a pan Jan nie pojawiał się w poradni, aż do Wielkiego Piątku. Gdy przybył około południa, powitałam go słowami:
– Już pomyślałam, że w tym roku pan
nie przyjedzie.
Na co pan Jan:
– A jakże bym mógł zostawić panią
doktor bez schabu na święta!
Te malownicze relacje pacjentów i lekarzy minęły bezpowrotnie...
Często analizowanym dylematem
było, czy dostarczone schaby były badane przez lekarza weterynarii. Z czasem wypracowaliśmy teorię, że skoro
ofiarodawca ma się dobrze, to żywność
jest bezpieczna.
W tamtych czasach wyrazy bywały
różne, najpopularniejsze z nich to kawa,
czekoladki, w dalszej kolejności ptasie
mleczko oraz baryłki – były to czekoladki wypełnione likierem. Pewnej niePamiątkowa figurka podarowana mi przez
dzieli miałam spokojny dyżur. Ułożyłam
pacjenta – artystę rzeźbiarza
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się na kanapie w pokoju lekarza dyżurnego i czytając jakąś zajmującą książkę, pochłaniałam kolejne baryłki. Błogość ogarniała kolejne partie mojego młodego lekarskiego organizmu… no, prawie odlot. Tymczasem nadeszła godzina 15, a wraz
z nią odwiedziny rodzin, które niekiedy pragnęły zasięgnąć informacji o stanie
zdrowia swoich bliskich.
– Stuk, stuk – rozległo się w dyżurce.
– Proszę wejść! – zawołałam dziarskim głosem i poderwałam się na nogi…
Hmm… w wyniku spożycia licznych baryłek utrzymanie idealnie pionowej pozycji ciała okazało się poważnym wyzwaniem.
Przejściowy zawrót głowy udało mi się opanować, ale nie na długo, trafiłam bowiem na inny rodzaj czynnika wytrącającego lekarza z równowagi… o czym piszę
w kolejnym rozdziale.
Niezwykłych emocji dostarczały niekiedy bardziej niekonwencjonalne i rzadko
wręczane wyrazy uczuć. Pewnego dnia na kontrolną wizytę do poradni nadciśnieniowej przybył pacjent ze wschodnich rubieży naszego kraju. Zbadałam go, wydałam zalecenia i poleciłam studentom zapoznanie się z przebiegiem choroby oraz
samodzielne zbadanie. Dodałam, że gdy studenci skończą badanie, pacjent może
opuścić poradnię. Sama udałam się na oddział, aby załatwić bieżące sprawy. Gdy
po półgodzinie wróciłam do gabinetu, pacjenta już nie było. Studenci zaś oznajmili:
– Pani doktor, już skończyliśmy, pacjent pojechał do domu, ale prosił, aby przekazać pani upominek.
– Jaki upominek? – zapytałam nieco zaniepokojona przekroczeniem uprawnień
przez studentów, wszak mieli za zadanie zbadać pacjenta, a nie wcielać się w rolę
agencji przyjmującej podarunki od moich pacjentów.
– Stoi w kącie – odrzekli z beztroską charakterystyczną dla młodości.
Spojrzałam i zdrętwiałam. W kącie stała spora paczka o nieregularnych gabarytach, owinięta w gazety. Nie wiem dlaczego, ale wyobraźnia podsunęła mi myśl,
że w paczce znajduje się nieoskubany drób większych rozmiarów. No tak, to pewnie jest indyk! – gorączkowałam się w myślach – i ja będę musiała go skubać! Zejdę na zawał, zanim pozbawię ptaka piór! W mojej rodzinie od lat krążyła barwna
opowieść o tym, jak to moja matka w odległych latach dostała w prezencie żywy
drób. Historia lubi się powtarzać – mruknęłam pod nosem. – Szczęśliwie mój prezent nie biega po gabinecie – pocieszyłam się.
– A co tam jest w środku? – zapytałam.
– Nie wiemy – wyszeptali studenci.
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– Panowie, jeżeli w moim imieniu przyjęliście nieoskubany drób,
to warunkiem zaliczenia ćwiczeń
będzie oskubanie tego ptaka-nieboszczyka.
Desperacko ruszyłam do kąta.
Wzięłam paczkę i umieściłam ją na
blacie biurka. Powoli odwijałam
papier, spodziewając się wszystkiego najstraszniejszego. Po chwili
miła niespodzianka – moim oczom
ukazał się dorodny… sękacz przywieziony z Podlasia, słynącego
z produkcji tego przysmaku.
Nie była to jedyna przygoda
z drobiem w moim gabinecie.
Kolejny dzień, tłum pacjentów
kłębi się od rana. Około południa
wchodzi do gabinetu uboga kobieWyraz uczuć od pacjentki – słynnej witrażystki
ta z Mazur. Proszę, aby usiadła, ale
ona z nieznanych powodów szybkim krokiem podchodzi do okna za moimi plecami, po czym wraca i siada na krześle. Ten samowolny spacer po gabinecie wydaje mi się dziwny, ale jestem już tak skotłowana pacjentami, że nawet nie pytam,
po co kobieta podeszła do okna.
Wywiad, badanie, recepty i „następny, proszę”.
Mijają dni, a atmosfera w moim gabinecie dziwnie gęstnieje. Chodzę, obwąchuję i lokalizuję źródło dziwnej woni w przedpokoju. Wołam służby techniczne z prośbą o pomoc.
– Może jaki szczur wlazł do rury, zaklinował się i zdechł – orzeka pan z działu
technicznego. – Mieliśmy już taki przypadek.
Wizja rozpruwania rur lekko mnie osłabia w determinacji oczyszczenia atmosfery. Ustalamy, że poczekamy jeszcze parę dni.
Kolejnego dnia siadam na brzegu kozetki, aby zmienić obuwie zewnętrzne na szpitalne, i tym razem czuję, że zapaszek dociera z okolic okna. A to co
za licho?
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Podchodzę do okna. Całkowicie rozsuwam firanki i zasłony, i znajduję na parapecie paczkę zdeponowaną przez wdzięczną pacjentkę przed tygodniem. Zaglądam do środka i widzę tam kurczaka.
Co robić? – rozmyślam gorączkowo. – Siedzieć z kurczakiem cały dzień, wrzucić do kosza na śmieci? Żaden pomysł nie wydaje się dobry. Ponieważ do rozpoczęcia przyjęć mam jeszcze kwadrans, zakładam buty, biorę „wyraz wdzięczności” i szybkim krokiem opuszczam budynek. Podchodzę do pobliskiego przystanku tramwajowego i z miną pokerzystki umieszczam kurczaka w koszu na śmieci.
Wracam, z ulgą wietrzę gabinet. Otwieram drzwi i wygłaszam tradycyjną formułkę: – Proszę, kto z państwa jest pierwszy?

Mój gabinet w poradni nadciśnieniowej

Z okresu pracy w poradni nadciśnieniowej pochodzi mój zbiór powiedzonek pacjentów. Oto najbardziej wzruszające.
• Jak się pan czuje?
Ja? Nie zwracam na to uwagi.
• Zimno mi nawpadało do płuc.
• Czy mam się rozebrać do połowego?
• Przegrypiłam się.
• Mam ciśnienie na dno oka.
• Mam udrętwienie prawostronne.
• Boli mnie na przewylot.
• Zaczął mi się moczopęd.
• Na wszelki wypadek serdecznie dziękuję.
• Syn zaakceptował się w przedszkolu.

• Spód było około 110.
• Wdała mi się dezynfekcja, bo opad mam 48.
• Miałam lepsze uszanowanie w pracy za komuny.
• Chciałam zrezygnować z tego ciśnienia.
• Tych rubinków miałam więcej niż trzeba. [Podwyższona bilirubina]
• Jeden szum miałam w całym organizmie.
• Jestem obluzowana i patrzę na TV 1.
• Co pani dolega?
Drętwieje oko.
• Bioeneroteraputa.
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• Miałam zrobione ocieplenie klatki schodowej. [rtg klp]
• Witamina B-kompletna.
• Jakby czaszka była za mała o dwa rozmiary.
• Doktór zbadał mi dno oczu pod mikroskopem.
• Mam ciśnienie skokujące.
• Zjadłam pączka, ale zaraz popiłam go ziołami na cukrzycę.
• Doktor zbadał mi serce na słuch.
• Krew lubi mi się nosem rzucać.
• Mam uszy ogłuszone.
• Mam cukier chwiejący.
• Mam nadciśnienie nadgraniczne.
• Denerwuję się bezinteresownie.
• Strachu i pieniędzy to ja w życiu nie miałem.
• To zaczepne ludzie.
• Jest mi ciasno pod paznokciami.
• Miałam neurologiczny udar mózgu.
• Mam ciśnienie podskoczne.
• Po plastrze na papierosy organizm jest jak pod kroplówką, zabezpieczony, a jeść
się chce.
• Kaszanka nie wędlina, synowa nie rodzina.
• Poproszę coś od rytmu zatokowego.
• Po gimnastyce oddechowej inaczej mi funkcjonują mięśnie odbytu.
• Resectio colonis cum anastomosis end to end.
• Łza łzę wypycha.
• W badaniach stwierdzono ogromne zaburzenia, leczenia nie rozpoczynano.
• Po zastrzyku poczułam, jakby mi ktoś garść soli w d… wsadził
• Nie czułam cebulek włosowych.
• Ciśnienie mam wahadłowe.
• Jest u mnie upośledzenie całego organizmu.
• Biorę lek pod język od potrzeb.
• Niedobrze mi tu w biuście.
• Rtg prawej sylwetki serca.
• Nerwowe jelito grube.
• Jestem antylekowa.
• Z ulicy mnie sprzątli.
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• Czy da się spiłować to ciśnienie?
• Ciśnienie się buja.
• Gdybym wpadł nieznacznie do pani doktor?
• Organizm jest nieprzeproszkowany.
• Kabaret we wszystkie strony ta polityka.
• Ciśnienie jest ruchome.
• Po leku piszczy mi pod mostkiem.
• Czy mam takie podniecenie, czy to tylko nerw?
• Czasem mi się wydaje, że mnie szczypie serce.
• Był przełom albo na dobre, albo na złe i wyszło na dobre.
• Od mostku do krtani mam gotowanie wody.
• Brałam forgusom na odwodnienie.
• Jestem w rodzinie najotylszy.
• Jestem rozwibrowana.
• Wiem co biorę, tylko nazw nie znam.
• Jak boli wątroba, to co boli?
• Człowiek po wczasach rozpręży się na cały rok.
• Przeraźliwiłem się.
• Występuje ból okrągły między piersiami.
• Serce staje i potem zaczyna się rzucać.
• Syn nie tylko pali papierosy, ale i kotłuje.
• Miałem zgagę i trzy szpilki za mostkiem.
• Człowiek z wiekiem mniejszej i grubiej.
• Paliła mnie głowa i wyszły żyły.
• Nadciśnienie wyczułam w zeszłym roku.
• Doktor cukiernictwa dała mi diabetol.
• I leczone, i spadło, i norma była.
• I z tym ciśnieniem na ryzyko wróciłam do domu.
• Ból nie był umiejscowiony, tylko pierzący.
• Jak one sie zwiom?
• Poronione zmysły.
• Leki białotabletkowe.
• Chirurg badał mnie od tyłu.
• Głowa robi mi się sztywna od tyłu.
• Choroby tętnicze.
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• Pani jest jak chińska maść – na wszystko.
• Co pan teraz używa?
… z leków, tak?
• Wszystkie leki, które ma przyznane, biorę.
• Oprócz tego co mnie pani zapyta, to ja też chciałem panią zapytać.
• Mam nerwicę i poruszoną tarczycę.
• Czuję mrowienie w opuszkach.
• Pantatrytol biorę.
• Te tabletki odpowiadają mi do organizmu.
• Jestem u pani trafunkowo.
• Trzeba iść na dietę przysiężną.
• Jakie bierze pan leki?
Nie zwracam na to uwagi.
• Ledwie się duch we mnie kołacze, niech mnie pani ratuje, a ja wszelkiemi sposobami będę starał się wynagrodzić.
• Żyły do mózgu mi dochodziły.
• Uszy mi poodstawały, a żyły zrobiły się grube jak baty.
• Ciśnienie jest wyskakujące.
• Cała ciepłota ze mnie zeszła.
• A w głowie miałam trzaska, jakby suche liście się kruszyły.
• Mam podrażnienie trzonu mózgowego.
• Głowa mnie boli w pulsach.
• Mam stojący mózg.
• Mam chodzenie zegarka w uchu i lewa ręka przeszkadza mi w spaniu.
• Czy przysługuje mi dieta na nadciśnienie?
• Włosowate naczynia mnie swędzą.
• Wręczam drobiazg w ramach wdzięczności przyjęcia.
• Dostaję grępli. [Czerwonych plam]
• Coś mi intuicja mówi, że doktor się pomylił.
• Odczuwam nieturność. [Niemoc]
• Mam tak wysokie ciśnienie, że aż chrobocze.
• Mam tryki nerwowe.
• Kapitopril biorę.
• Zaczęłam bulgotać.
• Dziękuję grzecznie.
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• Nie brałam leków nagminnie.
• Dwa razy dostałam oczosłupu.
• Cukrzyca jest już podniesiona.
• Mam ciśnienie kole dwiestu.
• Przestrzegam diety spożywczej.
• Czuję, że oczami chcę zrobić diabła.
• Jedna i druga półkula głowy mnie boli.
• Mam zaaplikowane mierzenie pomiaru ciśnienia.
• Badała mnie pani słuchowo.
• Mam cukier chwiejący.
• To jest przedzawał.
• Człowiek podnieca się dwa razy w roku.
• Wie pani, ja jestem sąsiad z tą dużą głową.
• Robię się dundrowata. [Flegmatyczna]
• Mam mrowienie podskórne, czy to krążenie nietaktowne?
• Brałam diagnostin, ten na „ha”.

Z Kate przed Centralnym Szpitalem Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie
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Praca w poradni nadciśnieniowej zaowocowała nie tylko zbiorem powiedzonek pacjentów, ale także opowiadaniem.

Imieniny Dziuni
Każdego roku na imieniny Dziuni przychodziło do dwudziestu osób. Synowie
z żonami, wnuki, sąsiadka, koleżanki z pracy i ani się człowiek obejrzał, robiło
się dwadzieścia osób. Zdzich Gałązka uważał, że imieniny rzecz święta. U Gałązków zawsze hucznie obchodzone. Jeszcze za kawalerki jazda bywała ostra. Każdy
z chłopaków obalał nie mniej niż połówkę. Teraz to już nie te lata. Chłopaki zrobili się jakieś wystraszone od czasu, jak Adrian padł pod stół i został już tam na
wieki wieków amen.

Tu mógł mieszkać Zdzich Gałązka

Świeć, Panie, nad jego duszą – pomyślał Zdzich. – Ciekawe co tak Adriana ścięło, pewnie pękła mu jakaś żyłka w mózgu albo zawał. Raczej zawał. Tak, żyłka mu
nie pękła, bo by krew poszła nosem, a nic takiego nie było.
Zdzich dobrze pamięta, że nie było żadnej krwi. Nie ruszali go, zanim nie przyjechało pogotowie. Bo można zaszkodzić. Lepiej się nie wtrancać.
– Nie mówi się wtrancać, tylko wtrącać – pouczała go zawsze Dziunia.
– Ty, Dziunia, nie bądź taki magister, dobra? – Zdzich zawsze wiedział, jak żonę
uspokoić w try miga. Dziunia była czarna owca w rodzinie. Wszystkie Pawlaki
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zrobili magistra, ale nie Dziunia. Nie zrobiła, bo była zabawowa. No i nauka nie
trzymała się jej głowy, to po drugie. A w ogóle to stare dzieje i nie ma co wspominać. Trzeba pojechać po kurczaki na te cholerne imieniny.
DUŻO-TANIO-WSZYSTKO! – zawyła lalunia w tiwi. Kurde, to jest dobry pomysł. Pojadę do Wszystko, to jest market jak się patrzy. W zeszłym tygodniu rzucili kurczaki po trzy dwadzieścia za sztukę. Ludzie łamali sobie żebra. Nie było
o co. Dziunia kupiła dwa, ale były takie bardziej przedwczorajsze. W razie co podsypie się Napravki i będzie git. Aha, no i browaru trzeba będzie chyba po pięć flaszek na chłopa.
Dla dzieciaków coś by też trzeba. Co te gówniarze teraz lubiom? Kiedyś to orenżada była fajna, ale teraz to sobie chlają inne nowomodne wynalazki. Niech sobie chlają, najwyżej im blomby wypadnom i będą szczerbate. A zęby człowiekowi się przydają. Nie żeby do gryzienia. Dziunia wszystko długo gotuje i jest miękkie. Chodzi o to, żeby było co zacisnąć w razie potrzeby, jak los człowiekowi chce
w mordę dać.
A on lubi walnąć. Los oczywiście. Zdzich wie. Bo go walnął parę razy. Zdzich
chciałby mu oddać, bo lubi mieć rachunki uporządkowane na bieżąco. Hipoteka
honorowa powinna być czysta. Czasem trzeba walnąć kogoś zastępczo. Czemu nie?
Jak człowiek kogoś walnie w mordę, zaraz się lepiej czuje, no i inne ludzie go
szanujom. Czasem nie trzeba zaraz w mordę. Można letko postraszyć.
Zdzich lubi czasem doktorka jakiego postraszyć.
– A co? Płaciło się na te ubezpieczalnie czy nie? Strancali przy każdej wypłacie!
Strancali, a właśnie że strancali, ty, Dziunia, mnie nie poprawiaj, bo z tobą nie rozmawiam, tylko tak sobie sam wspominam.
Za komuny to było żyć, nie umierać. Człowiek miał uszanowanie od komuny
lepsze niż od tej demokracji. Pieprzona demokracja! Za komuny to człowiek wiedział, że na skargie to najlepiej do partii. A teraz to trzeba się zdrowo nagłówkować.
Do gazety – dobra, można do gazety, ale której i jak się tam dostać?
Raz Zdzich poszedł do jednej takiej gazety. A tam, kurde, pałac jak się patrzy.
Burek na bramce stoi i szczeka: „Pan szanowny do kogo? Umówiony? A... nie umówiony... a jak nie umówiony, to redaktorzy nie przyjmują” – Zdzich mógłby mu
dać w mordę, ale wtedy go opiszą, a rozchodzi się o to, żeby opisali tą kardiolog.
Suka głupia.
Zdzicha trzęsie na samo wspomnienie. Doktór stykowa, no znaczy ta od pierwszego styku, posłała Zdzich na jakąś kon... kontrol, nie, jakoś oni inaczej na to
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mówiom. O cholera, to jak do krzyżówki takie słowo. Zara, zara, minuta osiem,
już mam: na konsultację.
Posłała, to Zdzich poszedł. Czemu miałby nie pójść. Się przecież należy, składki na ZUS strancali, czy nie?
– Ty się, Dziunia, nie wtrancaj, będę mówił, jak mi się podoba, chyba mamy demokrację, nie? Walczyliśmy o nią, no nie o te kardiolog, tylko o demokrację.
Więc Zdzich poszedł, a ta ledwie usiadł, mówi „wyniki”!
– Jakie wyniki, ja tu tylko na konsultację, skąd niby mam wiedzieć, że wyniki są
potrzebne, jak pani jest fachowiec, to i bez wyników da pani sobie radę.
A ta lalunia, że bez wyników to mnie tylko zbada, a konsultacji nie da.
Niech sobie bada. Zdzichowi nie zależy. Oddychać, nie oddychać, takie tam bajery, co każdy doktor gada. Zdzich to wszystko potrafi zrobić.
Minuta osiem i koniec, proszę się ubrać. No to Zdzich się ubiera. Sweter przez
głowę myk i podszedł do lustra, żeby sobie przedziałek równo uczesać. Ledwie wyjął grzebyk z tylnej kieszeni spodni, co go zawsze tam nosi i włosy równo rozczesuje, a ta cała kardiolog się drze, jak Dziunia nie przymierzając, gdy Zdzich przychodził do domu trochę nawalony.
– A co to za salon fryzjerski pan sobie w moim gabinecie urządza?
– Jaki salon? jaki salon? Przedziałek muszę sobie równy zrobić, chyba z poszarpanym przedziałkiem nie wyjdę, bo jeszcze ktoś pomyśli, że ja... chi... chi... – no nie...
I Zdzich na samą myśl, że mógłby z tą kardiolog... no, tego... bara... bara... dostał ataku śmiechu. Jak go taki atak złapie, to musi swoje się wyśmiać.
No i ta lalunia otworzyła drzwi i drze się jeszcze głośniej:
– Na korytarzu proszę sobie śmiechy urządzać, a nie w gabinecie u specjalisty!
Tego już było za dużo. Konsultacji nie dała, Zdzicha z gabinetu wygnała i jeszcze obśmiała przy innych, co tam czekali. No to chciał ją do tej gazety podać, ale
nie wyszło. Trzeba będzie do tiwi.
Taki program jest, tylko jak on, kurde, się nazywa, po dzienniku zaraz nadają,
„Zero dziewięć”, nie, jakoś inaczej, „Zgłoś coś”, „Ty donosisz i o nic nie prosisz”, „My
cię wysłuchamy”? Nie, kurde, jakoś inaczej, trzeba będzie zanotować, jak podadzą po
dzienniku. „Wiemy swoje” – no tak, wiemy swoje, Zdzich puknął się w czoło. Więc
poszedł do tiwi, wysłuchali go i owszem, ale nie nadali w audycji. Tego już za wiele.
Zadzwonię do redaktorka z tiwi i mu wygarnę. Telefon trzeba mieć. Zapiszę
po dzienniku, jak będą puszczali napisy. Kartka, ołówek, dobra, zero... siedem...
i coś tam dalej.
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Zdzich stracił dwie godziny, zanim dodzwonił się do samego końca, a tam, kurde, każą gadać do maszyny. Żadnego żywego człowieka. Wiedzą swoje, dlatego innych nie słuchają. Mądrale.
No dobra, może trochę przestrzelone z tym telefonem. Nie o to się rozchodzi,
żeby do maszyny gadać.
Po piętnastym przyszedł rachunek za telefon. Pięć stów. Kurde, dwie i pół stówki na te zero osiem. Co ja Dziuni powiem? Kurde, no co ja powiem Dziuni? Jak
nic powie, że dzwoniłem pod ten numer, co to jest powyżej osiemnastu lat, tylko dla dorosłych.
Zdzich wścieknął się mocno na tą całą tiwi, demokrację, kardiolog i stykową,
co go do niej wysłała. To tak ma być? O to walczyliśmy?
– Ty się, Dziunia, nie wtrancaj, a właśnie, że nie wtrancaj... O, kurde, co jest?
– poczuł ciemność przed oczami, nogi jak z waty, kompletny odlot. Biegł szybko
pustym, białym korytarzem, który miał chyba ze sto kilometrów. Po obu stronach
korytarza w otwartych drzwiach stali jacyś ludzie w białych koszulach szpitalnych,
bez kapci, z gołymi nogami. Wszyscy mieli otwarte usta, a na wyciągniętych językach u każdego leżała tabletka aspiryny. Szwajcarskiej, oryginalnej. Od razu widać,
że to porządny lokal, nie żadne dziadostwo na ubezpieczalnię.
Zdzich niczego się nie bał. Przecież wszystkie wyniki miał prawidłowe. No i co
z tego, że zostawił je w domu?

Między ziemią a niebem można spotkać fruwające anioły
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Fot. Andrzej Klimek & Jerzy Grzegorkiewicz

Rozdział 20

Ach, co to był
za ślub!
Nie samą pracą człowiek żyje, choć czasami bywanie w pracy może przynieść bardzo nietypowe zmiany w życiu. Artykuł 14
Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL) mówi, że:
Lekarz nie może wykorzystywać swego
wpływu na pacjenta w innym celu niż leczniczy.

Nasz ślub – przyjmujemy życzenia
od licznie przybyłych gości

No cóż, niewykluczone że złamałam ten artykuł i wywarłam wpływ inny
niż leczniczy na pewnego mojego pacjenta, dziennikarza bardzo poczytnego
w owym czasie tygodnika „Przegląd Techniczny”. Wyznaję ten fakt odważnie,
mając nadzieję, że moje naruszenie KEL uległo przedawnieniu. A może jednak
nie było żadnego naruszenia, bo spotkaliśmy się prywatnie rok po hospitalizacji. Był przełom wiosny i lata. Wszystko kwitło. Spacerowaliśmy po ogrodzie
botanicznym i starówce, wstępowaliśmy do restauracji Szanghaj, spędzaliśmy
miłe chwile w alei Róż. Po dwóch tygodniach uznaliśmy, że najlepszą wspólną
perspektywą będzie całe nasze dalsze życie.
Ślub odbył się 4 września 1980 roku. Niewielka sala USC pękała w szwach; większość obserwatorów pozostała na zewnątrz. W sierpniu 1981 roku urodziła się nasza córka. Przez cztery lata byłam na urlopie wychowawczym. Początki rodzicielskie były ciężkie – infekcja wewnątrzszpitalna, izolacja dziecka w szpitalu przy
ul. Marszałkowskiej, kuracja czterema antybiotykami, uczulenie na mleko i gluten, dieta. Z czasem wszystkie trudności udało się pokonać. Pobyt w domu urozmaicały wakacyjne wyjazdy w moje rodzinne strony.
Z tego okresu miło wspominam dr Elżbietę Maciejewską z rejonowej poradni pediatrycznej w Alejach Jerozolimskich oraz dr Ewę Izbicką z Instytutu Matki i Dziecka, która diagnozę uczulenia na mleko postawiła przez telefon i zaleciła
podawanie nutramigenu. Pani doktor wystawiła awansem receptę na ten specyfik, bo wizytę w poradni wyznaczono za dwa tygodnie.
Bardzo miło wspominam też zespół laktarium przy ul. Litewskiej.
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Na wakacjach w Łapach
(mojej rodzinnej miejscowości)

Koncert kuchenny na dwa tłuczki

Fajnie jest pomagać mamie
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Tak sportretowała mnie Kate w wieku około 6 lat. To ona nadała mi domowe imię Mima.
Kate rozwija swoją malarską pasję do dziś.

Nas troje i wesołe nastroje
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Laurka na Dzień Matki

Po urlopie powróciłam do pracy, zamieniając oddział szpitalny na przyszpitalną poradnię nadciśnieniową. Dzięki temu nie musiałam dyżurować i mogłam poświęcić się obowiązkom matki Polki w pełnym wymiarze godzin.
Niezwykle miło
jest, gdy po latach
można obserwować, jak znakomite rezultaty przyniosło takie właśnie podejście do
problemu zachowania równowagi
między obowiązkami matczynymi i zawodowymi.
Moja córka zapytana kiedyś, od kiedy
mnie pamięta, odpowiedziała: Ciebie pamiętam od
Wracamy z uroczystości ukończenia szkoły podstawowej przez Kate
zawsze.
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Podczas stażu artystycznego (06.2011-07.2013) w pracowni Miry Naporowskiej
w Algierze Kate namalowała m.in. obraz Polska-Algieria

Obraz zawisł na honorowym miejscu w warszawskim mieszkaniu artystki
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Piękne połączenie medycyny i macierzyństwa reprezentuje bogini Ix Chel,
o której napisałam do numeru „Gazety dla Lekarzy” z hasłem przewodnim Matka Lekarka.
Ix Chel – bogini medycyny i macierzyństwa
Gdy poznajemy historię kultury Majów, możemy zauważyć wiele zdarzeń, które pasują do losów medycyny i matek lekarek. Po pierwsze urzekające piękno zarówno medycyny, jak i terenów na których żyli Majowie. Trudno oderwać wzrok
od Morza Karaibskiego i trudno oderwać się od medycyny. Niepowtarzalny koloryt tego akwenu ma w sobie jakąś tajemnicę, która przyciąga wzrok i zmusza do
bycia w kontakcie.
Już gdy spogląda się na mapę Morza Karaibskiego, można dostać zawrotu głowy od egzotyki nazw – na przykład takie słowa jak Kajmany albo Jamajka wywołują we mnie wewnętrzne dreszcze. Dreszcze, jak to z takim objawem bywa,
poprzedzają gorączkę. Istotnie gorączkowy zachwyt ogarnia człowieka, gdy po
raz pierwszy stanie nad brzegiem Morza Karaibskiego, które nie ma sobie równych pod względem urody. Należy do tej kategorii cudów natury, na widok których człowiek zatrzymuje się i na chwilę nie jest w stanie oddawać się niczemu
innemu niż niekończącemu się zachwytowi. Ma się wrażenie, że widzi się coś
nierzeczywistego lub podkolorowanego. Odcień morza jest niespotykany! Dlaczego właśnie taki?
Kombinacja czystości i głębokości wody, ilości żyjącego w nim planktonu, niepowtarzalnych warunków pochłaniania i odbijania światła składają się na koloryt
Morza Karaibskiego. Szczególnie intensywny jest kolor na horyzoncie, ale zupełnie kontrastuje on z kolorem nieba i mimo iż są to podobne tonacje, to w naturze
pasują do siebie bardzo dobrze. Im bliżej brzegu, tym odcień morza jest jaśniejszy,
aż na metr do dwóch od plaży widoczny jest przez wodę piasek. Nie miałam okazji podziwiać odcieni Morza Karaibskiego w zależności od pogody czy pory roku,
ale jest to tak piękne miejsce, że można by siedzieć tam na okrągło.
Są też miłośnicy piasku z plaż Morza Karaibskiego. Wspomniana w artykule
Mogłabyś lepiej mówić po angielsku (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/384-moglabys-lepiej-mowic-po-angielsku) moja
amerykańska znajoma Tamara zabierała piasek z plaży, aby wraz z zapachem przywieźć go do Kansas City i wypełnić nim muszle rozstawione na różnych meblach
w domu. Razem z kubańską przysposobioną córką Yordi lubiły wdychać zapach
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piasku z Karaibów. Miałam okazję oglądać jej dom z licznymi muszlami (więcej
– https://www.photoblog.com/mimax2/2011/02/18/18022011-weekend-w-kansas-city/).
Niszczący najazd konkwistadorów zmienił losy i życie Majów. Niszczący najazd
noctorów na medycynę niszczy i zmienia nasze życie oraz życie pacjentów. Kim
jest noctor? W slangu amerykańskich lekarzy noctor to „non a doctor”, czyli osoba pracująca w medycynie, ale niemająca dyplomu lekarza, co nie przeszkadza jej
(a nawet pomaga!) wiedzieć wszystko lepiej od lekarza. Czy coś się może zmienić?
Współczesne, oficjalne, racjonalne metody i argumenty przytaczane przez lekarzy
nie działają ani na noctorów, ani na pacjentów. Jedyna nadzieja w bogini Ix Chel –
patronce medycyny i macierzyństwa! Potrafiła ona wiele!
Kim była Ix Chel?
Ix Chel była małżonką boga nieba i słońca o imieniu Itzamna. Był jednym z ważniejszych bóstw w kulturze Majów, która rozwijała się od 2600 roku przed narodzinami Chrystusa do 900 roku n.e. Itzamna dał ludziom pismo i nauczył medycyny,
krzewił wiedzę. Jego charakterystycznym atrybutem były wąż i muszle.
Ix Chel była potężna boginią, kojarzoną z ziemią oraz takimi żywiołami jak woda
i ogień. Nosiła ozdoby z turkusu i jadeitu. Mogła wzywać inne kobiety przed swe
oblicze, ale także przybywać do nich z pomocą, gdy jej potrzebowały.
Ix Chel, zwana też Panią Tęczą, była piękną kobietą o opalizującej skórze. Pomagała ludziom, gdy mieli problemy z płodnością. Dwie wyspy są związane z kultem Ix Chel. Wiele nocy spędziła na swojej świętej wyspie Cozumel, karmiąc kobiety podczas ciąży i porodu. Z kolei Isla Mujeres, czyli Wyspa Kobiet jest poświęcona kultowi Ix Chel.
Przez tysiące lat kobiety Majów odbywały pielgrzymkę do Isla Mujeres z darami z glinianych posągów, ziaren kakaowych, turkusu i ręcznie tkanych przedmiotów, aby je złożyć w ofierze wielkiej bogini matce Ix Chel z podziękowaniem za to,
co im dała. Kobiety modliły się również o płodność, bezpieczny poród i szczęście
w życiu ich oraz dzieci.
Wierzono, że Ix Chel formuje twarze dzieci, gdy są w macicy, więc kobiety modliły się także, aby dziecko miało dobry wygląd. W czasach starożytnych wierzono,
że zaćmienie Księżyca stanowi wielkie zagrożenie dla kobiet w ciąży, powodując
narodziny ich dzieci z wadami i anomaliami. Kobiety, które rodziły w czasie zaćmienia, umieszczały amulety z wizerunkiem Ix Chel pod łóżkiem, aby chroniły
je oraz dziecko przed złym losem.
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Zdecydowanie taka patronka i bogini jest nam potrzebna. Niniejszym ogłaszam
więc Ix Chel boginią i patronką ML, czyli Matek Lekarek. ;)
Bogini Ix Chel istnieje??? Chyba tak!!! ;)
Pewnego sierpniowego poranka wstałam z zamiarem kontynuowania pracy nad
nr. 9_2018 GdL. W redakcyjnych salonach rozbrzmiewały skoczne nuty mariachi,
miałam idealne warunki do pracy, nikt nie informował mnie, ilu przecinków nie
wstawiłam w ostatnim artykule przesłanym do sekretarza redakcji. Dla porządku
dodam, że sekretarz redakcji, czyli MML* przebywał z misją założonej przez nas
organizacji Dziadkowie bez Granic – tym razem na warszawskiej Sadybie, choć
bywało, że los rzucał nas do Algierii, Paryża albo na warszawskie Bródno, zwane
Bjódnem przez naszego 3-letniego wnuka Henia. Rozmyślając na postacią Ix Chel
sięgnęłam po przewodnik po Meksyku kupiony przed laty w związku z podróżą
do Cancun. Co też tam piszą o Ix Chel, pomyślałam zaciekawiona. Otworzyłam
książkę i moim oczom ukazał się zbiór
paragonów oraz drobnych reklamowych karteczek ze sklepów w Cancun,
a wśród nich prawdziwa perełka – alfabet Majów z ich łacińskimi odpowiednikami. Alfabet dostałam w jednym ze
sklepów sprzedających biżuterię. Oto
nazwa naszej grupy zapisana za pomocą hieroglifów Majów.

Któż inny jak nie bogini Ix Chel mógł sprawić, że odnalazłam tę karteczkę z alfabetem, przywiezioną do domu kilkanaście lat temu i wetkniętą do przewodnika
umieszczonego pośród tysięcy innych książek zdobiących nasz dom. To musiało
się stać za sprawą Ix Chel!
* Informacja dla wszystkich nienależących do grupy FB Matka Lekarka: na forum funkcjonuje wiele
skrótów, najważniejsze z nich to ML – matka lekarka, MML – mąż matki lekarki, DML – dzieci
matki lekarki.
Więcej o bogini Ix Chel: http://themotherhouseofthegoddess.com/the-goddess-ix-chel-portal-page/
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Rozdział 21

Medycyna przyszpitalna
Moja lekarska młodość upłynęła pod znakiem czci dla medycyny
szpitalnej. Każdy kto pracował w poradni przyszpitalnej lub rejonowej był mniej ważny w hierarchicznej wyobraźni moich kolegów.
Kliniki jednodniowe jeszcze nie istniały, choć bywalcy wracający z zagranicy
zdumieni opowiadali, że na przykład ktoś bardzo ważny z Wiednia to wcale nie
pracuje na oddziale, tylko w poradni przyszpitalnej. Sami nie dawali wiary temu,
co mówili, i zauważmy – nie dają nadal.
Tabliczka z owych lat Poradni dla Chorych z Nadciśnieniem Tętniczym nie zawiera żadnej informacji o afiliacji tej placówki do innych struktur szpitalnych lub
akademickich.

Jednym słowem był to non affiliated department

I trzymajmy się tego! Wszak obowiązuje nas Evidence Based Medicine, czyli
Medycyna Oparta na Faktach, a one są
jak ten koń, a jaki koń jest, każdy widzi
– powiedział klasyk, czyli ks. Benedykt
Chmielowski herbu Nałęcz.
Był to czas, w którym po wielokroć
mierzyłam pacjentom ciśnienie krwi
oraz tętno, spoglądając na markowy
zegarek nabyty jeszcze w epoce szpitalnej. Najwyższe słyszane w uszach ciśnienie krwi to 320/180 mmHg – może
skurczowe było wyższe, bo tony były
słyszalne już od samego wierzchołka
Kate zwiedza Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie skali. Pacjent miał obrzęk płuc, leżał
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na łóżku nr 2 na sali R. Bardzo lubiłam mój zegarek i przez wiele lat zwracałam uwagę na to,
jakie zegarki noszą inni ludzie.
W okresie pracy w poradni nadciśnieniowej
poznałam dr Alicję Barwicką. Obie po odbyciu
dłuższych urlopów wychowawczych zrezygnowałyśmy z kontynuowania kariery szpitalnej.
Mój ulubiony zegarek, opisałam go
w powieści Maść tygrysia
Miałyśmy gabinety naprzeciwko siebie. Gdy do
poradni nadciśnieniowej przybywał pacjent z rubieży Umiłowanej Ojczyzny z ciśnieniem krwi 280/150 mmHg, musiałam zdecydować, czy porada specjalistyczna ograniczy się do zapoznania się z przebiegiem choroby oraz doraźnym obniżeniem RR, czy też konieczna będzie hospitalizacja na oddziale. Pomocne w podjęciu decyzji było badanie dna oczu – obecność wybroczyn przesądzała sprawę i pacjent był kierowany do szpitala.
Dr Alicja Barwicka zawsze chętnie konsultowała takie nadprogramowe przypadki i co niezwykle ważne, dawała w 100% czytelne opisy dna oczu. Nie spotkałam drugiego okulisty, który by tak czytelnie pisał, a pracując jako hipertensjolog
przyjmujący pacjentów z całej Polski, miałam szerokie pole porównawcze!
Nasza współpraca zaczęła się przed ponad trzydziestu laty i trwa nadal, choć
nie mogłyśmy przewidzieć, że przeniesie się z poradni nadciśnieniowej na codzienne sprawy i łamy „Gazety dla Lekarzy”.

Alicja Barwicka (z prawej) i ja. Dzieci właśnie wyjechały na obóz językowy – zatroskanym mamom nie pozostało nic innego, jak podeprzeć zbolałe głowy.
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Wersja literacka przejścia do pracy z oddziału szpitalnego do poradni
przyszpitalnej (fragment mojej powieści Anatomia na szpilkach).
Nie ma większego huraganu w życiu kobiety niż macierzyństwo. Nie ma takiej kariery, która by nie zbladła i nie zmalała wobec wyzwań, przed którymi staje każda matka nowo urodzonego dziecka. Matylda Przekora zgodnie z odwiecznymi prawami natury uznała, że macierzyństwo jest ważniejsze od każdej kariery
naukowej i zdrowia wszystkich bywalców Oddziału Chorób Wszelakich.
Z chwilą gdy została matką Maniuli, postanowiła udać się na trzyletni urlop
wychowawczy. Decyzja ta została uznana przez sfery szpitalne za niebywale ekstrawagancką.
– Nikt cię nie będzie znał – wieszczyły dwórki z najbliższej świty ordynatora Władysława Wielkosza, szefa Kliniki Chorób Wszelakich w Wielkim Mieście.
– Jakoś to przeżyję – odpowiadała dr Matylda Przekora, kobieta niepokorna
i dociekliwa, osobowościowo element obcy w dworze gnących się w ukłonach pochlebców kicających dookoła ordynatora.
– Oderwana od szpitala zgłupiejesz i będziesz umiała tylko ugotować zupę –
prorokowała jedna z wiernych służek ordynatora.
– Ważne, że nie umrę z głodu, a co do reszty, to zobaczymy, dajcie mi szansę zaryzykować i postawić na coś innego niż dreptanie za ordynatorem na obchodach
i wystawanie w jego sekretariacie w oczekiwaniu na łaskawe przyjęcie w gabinecie – odpowiedziała Matylda.
Ta zuchwała i wcześniej przez żadną z asystentek niepodejmowana decyzja
oznaczała w istocie, że Matylda przestała być jednym z elementów wspaniałego
otoczenia ordynatora, słynnego uzdrowiciela chorych i pocieszyciela strapionych.
W dworskiej społeczności Matylda stanowiła element niewielkich rozmiarów, raczej lokujący się na obrzeżach, nigdy niewyznaczany do awansów, wyjazdów zagranicznych, nagród finansowych, kariery naukowej wyższego szczebla. Nie zasługiwała na te dobra, więc trudno aby ordynator przydzielał je osobie, której z definicji się nie należały! Przedstawmy jej niedoskonałą osobowość z wykorzystaniem
jakże modnych obecnie znaków graficznych.
# Czy Matylda odwiozła kiedykolwiek ordynatora samochodem z pracy do domu?
Nigdy! Nie dość tego, nie miała nawet prawa jazdy i co oczywiste – samochodu.
# Czy można ją było prosić o zrobienie przezroczy dzień przed wykładem?
W żadnym wypadku!
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# Czy patrzyła ordynatorowi z uwielbieniem w oczy? Ani razu nie posłała mu
spojrzenia pełnego uwielbienia z dołączonym wydłużonym westchnięciem poruszającym cząsteczki powietrza z pęcherzyków płucnych trzeciorzędowych.
Wobec tak zaawansowanych braków w osobowości i potencjale asystenckim
decyzje ordynatora o nieprzydzielaniu jej czegokolwiek atrakcyjnego były oczywiste i zasłużone! Asystent to jest ktoś, kto powinien ordynatorowi asystować i kicać
dookoła niego na dwóch łapkach, a nie dyskutować z podawaniem cytatów z najnowszego piśmiennictwa naukowego czy dociekać niepotrzebnych szczegółów
tak delikatnych, jak na przykład komu wypłacono pieniądze za prace zlecone wykonane przez Matyldę. Taka nieprzyjemnie dociekliwa jednostka powinna zrozumieć, że powściągliwość emocjonalna jest dla wspinania się po drabinie klinicznej kariery umiejętnością podstawową.
Co więcej, Matylda postanowiła po trzyletnim urlopie wychowawczym przenieść
się z Oddziału Chorób Wszelakich do Poradni Chorób Nijakich, dzięki czemu nie
musiała pełnić całodobowych dyżurów lekarskich na oddziale szpitalnym. Mogła
spokojnie odprowadzać Maniulę do szkoły, odbierać ją po lekcjach, odpowiadać
na wszystkie zadawane przez córkę pytania, czuwać nad jej zdrowiem i rozwojem.
Z powodu kolekcji wspomnianych wyżej nieciekawych cech osobowości, z którymi przychodziło ordynatorowi obcować przez wiele lat, prośba Matyldy o przeniesienie do Poradni Chorób Nijakich została przez niego zaakceptowana z nieskrywaną radością. Stosowne dokumenty podpisał autografem z zamaszystym ogonem, który mógł być odczytany przez grafologa tylko w jeden sposób: ja, Władysław Wielkosz tu rządzę i nikt inny.
Czas płynął i wszystko zmieniało się w Wielkim Mieście, a nowe trendy objęły także służbę zdrowia. Oddział Chorób Wszelakich przeniósł się do nowego
centrum medycznego wybudowanego na obrzeżach miasta, natomiast Poradnia
Chorób Nijakich zawisła w niezdefiniowanym niebycie. Pewnie tkwiłaby tam do
dziś, gdyby dyrekcja szpitala nie zażądała dołączenia poradni do struktur oddziału, licząc na wyższe kontrakty w związku z nadciągającymi zmianami restrukturyzacyjnymi. Odległość czterech gmachów między poradnią a Oddziałem Chorób Wszelakich tworzyła nowy, dość bezkolizyjny byt.
Po kilku latach niemrawych zmian w służbie zdrowia nadszedł organizacyjno-koncepcyjny huragan. Pacjenci stali się klientami, za którymi szły pieniądze…
Wprawdzie nikt tych pieniędzy tak ulokowanych na własne oczy nie widział, ale
skoro wszyscy o tym mówili, to coś musiało być na rzeczy. Profesor Władysław
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Wielkosz przeszedł na emeryturę, schedę po nim przejął prof. Antoni Przecientny, utalentowany biznesowo zwycięzca konkursu na następcę.
Antoni szybko dokonał biznesowej restrukturyzacji przychodni i Matylda wypadła za burtę wspaniałego żaglowca MS Choroby Wszelakie pływającego po morzach i oceanach wiedzy klinicznej wraz z towarzyszącym mu małym jachtem
Choroby Nijakie.
Po pierwszej chwili oszołomienia Matylda złapała oddech, dopłynęła do widniejącego na horyzoncie brzegu i rozejrzała się dokoła. W zasięgu wzroku nie było
nikogo znajomego ani znanego. Gdzieś w oddali majaczyła sylwetka jakby znanego żaglowca, który zmierzał w tylko sobie znanym kierunku, oddalając się od lądu,
na który los przemian wyrzucił Matyldę. Jeszcze raz bacznie rozejrzała się dokoła, spojrzała w prawo i w lewo – nie było nikogo.
– A więc jestem sama w takim położeniu… tylko ja i nikogo więcej dokoła. A to
dopiero historia! – ostrożnie analizowała swój stan fizyczny i psychiczny po tym
w sumie nieoczekiwanym zakręcie życiowym. – Kim ja teraz jestem? Co mogę robić? Co znaczę we wszechświecie medycznym? – Wiele pytań i żadnej znanej odpowiedzi. Mogła równie dobrze nazywać się dr Matylda Nikt-Proszalska, wszak
już nie była jedną z tej słynnej w całym Wielkim Mieście drużyny ordynatora, zasiadającej na medycznym Olimpie. – Nawet nie mogę do nikogo zadzwonić, bo
i tak nikt nie odbierze ode mnie telefonu.
To, co odczuwała, było uczuciem do tej pory nikomu z kręgu jej znajomych
nieznanym. Jak można opisać stan Matyldy? Otóż nasza bohaterka odczuwała ból
czterech liter większy niż owe litery połączony z chorobą określaną przez lekarzy
tajemniczym kryptonimem ZBCC, ale była to w zasadzie przypadłość zarezerwowana dla pacjentów.
Na wszelkie dotkliwie obite miejsca medycyna ludowa zaleca okłady ze sparzonych liści kapusty naprzemiennie z zimnymi opatrunkami z lodu. Trudno jednak
do końca życia leżeć z kapustą rozłożoną na mięśniach pośladkowych. Potrzebna
była inna kuracja. Matylda instynktownie czuła, że zmiana liści kapusty na inne
warzywo nie gwarantuje pomyślnego finału. Pierwszym elementem nowej kuracji
było stwierdzenie: trzeba się podnieść i wrócić do realnego świata.
Pierwsze spostrzeżenie, jakie poczyniła po powrocie, brzmiało: to jest świat
w zupełnie nowym stylu.
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Rozdział 22

Napisałam edukacyjną
Książeczkę nadciśnieniową
dla pacjentów
W latach 90. w gabinetach lekarskich poza pacjentami zaczęli bywać reprezentanci medyczny firm farmaceutycznych, zwani popularnie „repami”. W początkach obecności tego zawodu na polskim rynku pracy często byli to lekarze. Dzięki tożsamości posiadanych dyplomów
łatwo było utrzymywać z nimi
miłe koleżeńskie relacje.

Napis „zgoda na 25 tys.” to informacja o udzielonej
przez mnie licencji na druk 25 tysięcy egzemplarzy
książeczki

Cenna pozycja w bibliotece hipertensjologa. Książkę otrzymałam od dr. Tomasza Lorenza na zakończenie współpracy.
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W trakcie jednej z rozmów z przedstawicielem medycznym przedstawiłam pomysł napisania Książeczki nadciśnieniowej. Oferta została zaakceptowana. Już wtedy miałam świadomość, że trzeba sprzedawać licencję na druk określonej liczby egzemplarzy, nie pozbywając się praw autorskich.
Serię edukacyjną zamykała Profilaktyczna
książeczka kardiologiczna.
Był rok 1995, który mogę uważać za początek mojej obecności na komercyjnym rynku autorskim. Pierwsze sukcesy były zachęcające. Postanowiłam kontynuować tego rodzaju zajęcia
– początkowo były to artykuły w prasie fachowej, a z czasem także współpraca w charakterze
konsultanta medycznego w prasie popularnej.
Nawiązanie współpracy z mediami popularnymi okazało się interesującym doświadczeniem zarówno lekarskim, jak i dziennikarskim.
Profilaktyczna książeczka kardiologiczna Akademicki styl narracji znany z wcześniejszych
mojego autorstwa
doświadczeń autorskich był tu kompletnie nieprzydatny, a opanowanie nowego stylu wymagało przełamania pewnych oporów
wewnętrznych. Za bardzo trafne uważam pytanie jednego z kolegów dziennikarzy
(także mającego dyplom lekarza), które zadał mi na początku mojej pracy w mediach popularnych: Jak sobie dajesz radę od strony warsztatowej? Powoli udało mi
się opanować nowy styl narracji, korzystając z wsparcia bardziej doświadczonych
koleżanek. Moją promotorką na rynku prasy kolorowej była red. Anna Zaborska,
z którą rozpoczęłam przed laty współpracę w „Poradniku Zdrowie”.
Gdy czytam statystyki dotyczące prasy popularnej sięgające 250 tysięcy egzemplarzy sprzedawanych tygodniowo, wiem, że jest to impact factor, o jakim
żaden akademicki autor nawet nie marzy. Jednym z czasopism, z którym współpracuję, jest dwutygodnik „Chwila dla Ciebie”. Zapytałam kiedyś klientkę kupującą czasopismo, dlaczego akurat ten tytuł wybrała spośród wielu innych dostępnych w kiosku. Odpowiedziała mi tak: Wie pani, taka jestem zapracowana, że nie
mam czasu dla siebie, ale gdy siadam z tym czasopismem, to jest właśnie chwila tylko dla mnie.
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Rozdział 23

Szkolenie nad Morzem Śródziemnym
Kolebką medycyny europejskiej jest
rejon Morza Śródziemnego, wszak
Hipokrates pochodził z wyspy Kos.
Nic więc dziwnego, że szlaki mojej nowoczesnej edukacji lekarskiej
tam właśnie najpierw mnie zawiodły
w latach 90., gdy szkolenie podyplomowe lekarzy przeniosło się z siermiężnych, uczelnianych i szpitalnych
sal wykładowych do hoteli i centrów
konferencyjnych. W tym okresie
miałam możliwość wysłuchania między innymi wykładów profesorów
Franza Messerliego (na Zamku KróPo wykładach, na plaży w Hammamet ,
Tunezja
lewskim) oraz Normana M. Kaplana
(w Teatrze Polskim). Poza ciekawym wykładem na temat diuretyków
profesor N. M. Kaplan, którego uważam za najwybitniejszego współczesnego hipertensjologa, na zakończenie konferencji poinformował słuchaczy, że jedzie odwiedzić Suwałki,
gdzie… mieszkali przed wojną jego
rodzice (wyemigrowali w latach 30.
do Palestyny, a potem do Stanów
Zjednoczonych).
Na jedno z takich szkoleń – Aktywne metody diagnostyki, leczenia i prewencja chorób układu krążenia – poleciałam 6 lutego
Zaproszenie na sympozjum
1998 r. do Tunezji.
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Hammamet, Tunezja

Był to mój pierwszy wyjazd służbowy po długiej przerwie i uznałam, że
powinnam przeorganizować garderobę. Codzienna praca w przychodni
przyszpitalnej nie wymagała szczególnie eleganckiego stroju, wszystko bowiem przykrywał fartuch. Trudno mi
było sobie wtedy wyobrazić, jaką garderobę trzeba przygotować, bo u nas
luty – zima, a tam luty – ciepło. Krążyłam po centrach handlowych i w końcu nabyłam trzy żakiety: beżowy, zielony i czarny szwedzkiej firmy odzieżowej, przewidziane jako stroje na wykłady, oraz granatową bluzę w kratę na
okoliczności pozawykładowe.
Stroje były świetnie skrojone, fantastycznej jakości.

W ruinach Kartaginy
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Zmęczona wrażeniami z podróży na kontynent afrykański
poszłam wcześnie spać. Następnego dnia obudził mnie głos muezina oraz promienie słońca wnikające przez drewniane żaluzje.
Byłam w innej kulturze dźwięków
i światła. W podobnych okolicznościach miałam się budzić za
kilka lat w Algierze.
Dzień zaczynał się o 7.00 gimHammamet, Tunezja
nastyką nad brzegiem morza, prowadzoną przez specjalnie zaangażowanego trenera. Jako osoba z natury obowiązkowa poszłam na te zajęcia sportowe i okazało się, że jestem w fatalnej kondycji.
Do tej pory tak intensywnie ratowałam zdrowie ludzkości, że aż się sama zasapałam… Wyczerpana wróciłam do pokoju hotelowego z mocnym postanowieniem poprawienia swojej sprawności fizycznej.
Od 9 do 18 uczestniczyliśmy w wykładach, na których byłam dość aktywna,
zadając wykładowcom liczne pytania. Bardzo ciekawy był wykład inauguracyjny
– przy świecach o godzinie 20 w eleganckiej sali
wykładowej. Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Tematem była oczywiście dieta śródziemnomorska.
Po wykładach zwykłam siadać nad brzegiem
morza i wyobrażałam sobie, jak zza linii horyzontu nadpływają okręty rzymskich najeźdźców
burzących Kartaginę.
Po zakończeniu cyklu wykładów można było
wybrać się na jednodniową wycieczkę autokarową do lokalnych zabytków. Zwiedziliśmy starą
część miasta, zwaną mediną, oraz muzeum Bardo
w Tunisie, Kartaginę ze wzgórzem Byrsa i termy
Antonina Piusa, a także miasteczko Sidi Bou Said.
Wyjazd do Tunezji był dość ważnym przełomem
Z prof. Markiem Naruszewiczem po zaw mojej edukacji podyplomowej – zobaczyłam, że kończeniu kursu, Hammamet, Tunezja
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można się uczyć medycyny w eleganckich salach
wykładowych poza szpitalem. Wcześniej tego
nie wiedziałam. Byłam przekonana, że miejsca
zdobywania lekarskiej wiedzy to szpital, przychodnia, biblioteka akademicka lub Główna Biblioteka Lekarska, posiedzenie międzykliniczne lub posiedzenie towarzystwa naukowego.
Podobne szkolenie w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia odbyło się na Krecie, w hotelu Marina w Heraklionie od 6 do 13
maja 1999 r. Schemat zajęć był analogiczny, czyli o 7.00 gimnastyka, od 9 do 18 wykłady i na
zakończenie kursu jednodniowa wycieczka do
okolicznych atrakcji turystycznych.

Hammamet, Tunezja
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Dyplom uczestnictwa

Oba szkolenia, zarówno w Tunezji, jak i na Krecie
wspominane po latach pozostają w mojej pamięci oraz innych uczestników jako bardzo
udane. Dostarczyły nam dużą
dawkę najnowszej wiedzy o chorobach układu krążenia, z czego najcenniejsze było zwrócenie uwagi na profilaktykę. Także bezpośredni kontakt z kulturą rejonu Morza Śródziemnego oraz zabytkami wywarły na nas niepowtarzalne wrażenie. Wreszcie poznane podczas tych szkoleń zasady profilaktyki chorób układu krążenia (a była to epoka przedinternetowa!) stały się cennym uzupełnieniem tradycyjnej wiedzy
klinicznej.

Rozdział 24

Życiorys
kobiety sukcesu
Podszkolona nieco podczas pobytu w Tunezji poczułam, że nadal
mam niedobór wiedzy w organizmie i jedna czy dwie konferencje zagraniczne tego nie wyrównają. Być może moja tamtejsza aktywność
w zadawaniu pytań wykładowcom spowodowała, że otrzymałam zaproszenie na kolejne szkolenie, zatytułowane Fourth Cardiovascular
Seminar in Budapest (15-19 października 1998). Aktywny słuchacz
na wykładach to cenny nabytek!
Organizatorzy poprosili mnie o przygotowanie i przysłanie życiorysu w języku
angielskim. Do tej pory znałam model à la PRL z jego optymalną wersją Urodziłam
się w rodzinie robotniczo-chłopskiej. W moim wypadku właściwe jest określenie
w rodzinie nauczycielskiej. Jeśli chodzi o pisanie, to w owych latach najlepiej szło
mi dzierganie recept i historii chorób z ich koronnym wstępem Pacjent przyjęty
do szpitala z powodu bólu w okolicy zamostkowej, promieniującego do lewego barku i trwającego godzinę… A tu trzeba życiorys napisać i w dodatku po angielsku!
Podpytałam światowych kolegów, którzy mieli za sobą pisanie takich życiorysów, kupiłam kilka poradników w stylu Jak olśnić każdego? i po paru dniach miałam ogólne pojęcie, jak powinien mój życiorys wyglądać. Zaangażowałam do pomocy dobrze wyedukowaną w języku angielskim córkę i przystąpiłam do dzieła.
Wybór asystentki był trafny, bo w rubryce hobby zaproponowała ona poza wpisaniem opera jeszcze kultura żydowska. Pisząc to nie wiedziałam,
że mój bezpośredni opiekun w Budapeszcie jest
węgierskim Żydem. Szlifując kolejne edycje mojego życiorysu, z czasem dopracowałam się wersji na kraj, w której rubrykę hobby zapełniało słowo opera oraz wersji na zagranicę rozszerzonej
Program seminarium w Budapeszcie
o kulturę żydowską.
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Kilka miesięcy później mój węgierski gospodarz przyjechał służbowo do Warszawy.
Zaprosiłam go na domowe pierogi i barszcz.
Smakowały mu bardzo, a ponadto, jak mi
powiedział, bardzo wzrosły jego notowania u kolegów, bo tylko on jeden był zaproszony w Warszawie do prywatnego domu.
Spoglądając na pamiątkowy dyplom potwierdzający mój udział w budapeszteńskim
seminarium, dopiero dziś dostrzegłam informację, że było ono co-sponsored by the
USA Agency for International Development
i pewnie z tego powodu musiałam napisać
Na seminarium w Budapeszcie
życiorys po angielsku.
Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana – leczenie zaburzeń rytmu, działanie proarytmiczne leków, zatorowość płucna, niewydolność krążenia, zapalenie
wsierdzia, wady zastawkowe – chyba ambitni organizatorzy chcieli wtłoczyć do
głów uczestników całą kardiologię w jeden dzień.
Najciekawsze jednak, że wykład dr. G. Matthew dotyczył inhibitorów płytkowych glikoprotein IIb/IIIa, czyli tematu bardzo nowoczesnego, ale chyba tego nie
doceniłam, tym bardziej że był to przedostatni wykład.

Dyplom uczestnictwa w seminarium
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Rozdział 25

Pierwszy duży kongres
międzynarodowy
Przemiany lat dziewięćdziesiątych przyniosły wiele nowych wartości, a jedną z nich był demokratyczny dostęp do wiedzy. Każdy niezależnie od tego, na jakim szczeblu hierarchii w medycynie usadowił
go los, mógł wyjechać za granicę, uczestniczyć w słynnych konferencjach naukowych, słuchać wykładów Noblistów.
10 czerwca 1999 roku pojechałam na doroczny kongres European Society of
Hypertension do Mediolanu i po raz pierwszy z bliska zobaczyłam dużą międzynarodową konferencję medyczną. Do tej pory
słyszałam o tym kongresie, jeździły na niego
różne VIP-y, aż nadeszła pora, że i ja znalazłam się na pokładzie samolotu lecącego do
Mediolanu, który jest swego rodzaju mekką
dla wszystkich osób specjalizujących się w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Czas oczekiwania na wyjazd na poważny
kongres międzynarodowy od momentu ukoń- Identyfikator uczestnika kongresu ESH 1999
czenia studiów w moim wypadku wyniósł… 31 lat, słownie: trzydzieści jeden lat.
No tak…, ale nie ma co marudzić, bo równie dobrze mogłam nie zobaczyć takiego kongresu nigdy.
Mieszkańcy Gujany Francuskiej obchodzą 10 czerwca Święto Zniesienia Niewolnictwa. So do I (ja też).
Mieszkałam w Grand Hotelu Plaza przy
Piazza Armando Diaz 3, nieopodal Duomo
oraz Gallerii Vittorio Emanuele, słynnego
centrum handlowego.
Kongres odbywał się na terenie uniwersytetu. Uczestnicy uroczystego otwarcia
Uniwersytet w Mediolanie – jestem na kongresie ESH, 1999 r.
na dziedzińcu uniwersytetu mieli możność
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Na dziedzińcu Uniwersytetu w Mediolanie

Plan Mediolanu
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Dr Janina Wacławek-Maczkowska i ja na
kongresie ESH, Mediolan, 1999 r.

wysłuchania chóru Teatro alla Scala
w pięknym repertuarze oraz spróbować wielkiego tortu z logo European Society of Hypertension. Potem nadeszły kongresowe dni pełne przysłuchiwania się wykładom
znakomitych zagranicznych profesorów. Wszystko to przyprawia- Program uroczystego koncertu dla uczestników kongresu
ło mnie o zawrót głowy.

Otwarcie kongresu
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W drodze do Galleria Vittorio Emanuele II, Mediolan 1999 r.

W niedzielę wybrałam się na zwiedzanie Duomo i słuchałam śpiewu tamtejszego chóru – akurat odprawiano uroczystą mszę. Odniosłam wrażenie, że chóry
z oper Verdiego to po prostu lud włoski śpiewający piękne pieśni, z niezapomnianym Va pensiero.
Kongresy European Society of Hypertension odbywają się co dwa lata. Miejscem
obrad jest w roku nieparzystym Mediolan naprzemiennie z innym miastem europejskim w roku parzystym. Po kongresie w 1999 r., który odbył się w Mediolanie, następny miał być w Göteborgu. Warto było tam pojechać! Obrady odbywały
się w bardzo nowoczesnym centrum kongresowym Svenska Mässan.
Mieszkaliśmy w hotelu Quality PanoraKongres ESH w Mediolanie w 2003 r.
Dyżuruję przy swoim plakacie.
ma przy ulicy Eklandagatan 51-53 (87 euro
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:GoteborgsOperan.jpg

Gmach opery w Göteborgu, w którym uczestnicy kongresu ESH obejrzeli musical Les Misérables

za noc), zaletą była możliwość dojścia pieszo do miejsca obrad. Centrum kongresowe bardzo nowoczesne z wygodnymi fotelami, lśniące nowością i czystością.
Poza obradami na tematy nadciśnieniowe warto wspomnieć wyprawę do restauracji Kungstoreget, w której podawano mikroskopijne dania – dosłownie na
dwa kęsy – a dań było chyba siedem. Oryginalnym pomysłem było podawanie do
każdego z tych dwóch kęsów trzeciego składnika w postaci niewielkiego kieliszka alkoholu, za każdym razem innego. Tak więc goście wypijali po kieliszku wódki, wina, likieru, piwa, brandy, nalewki i jeszcze innych drinków. Rezultat był dla
tych, co zdecydowali się pokonać całą ofertę, zabójczy. Ja przytomnie zrezygnowałam z picia alkoholu całkowicie i dzięki temu trzymałam się przez cały wieczór
oraz następny dzień w nienagannej formie.

Bilety na uroczystość otwarcia kongresu ESH w gmachu opery w Göteborgu, połączoną z przedstawieniem musicalu Les Misérables
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Zaproszenie na uroczystość otwarcia kongresu ESH w Göteborgu

Równie dużego hartu ducha wymagało wytrwanie na szwedzkiej edycji musicalu Les Misérables poprzedzonej bankietem. Już nie pamiętam, co było gorsze: bankiet czy musical. Z przedstawienia wyszłam w połowie i przez całe miasto wędrowałam na piechotę w towarzystwie zamiłowanych do chodzenia kolegów z Krakowa. Po chyba godzinie dotarliśmy do hotelu. Tak więc doświadczyliśmy ciężkiego żywota w tej północnej krainie.
Kolejny kongres ESH, w którym uczestniczyłam, odbył się w 2004 r. w Paryżu. Razem z młodszymi koleżankami
przedstawiłam pięć doniesień na sesjach plakatowych. Jako pierwsza pogratulowałam dr Janinie Wacławek-Maczkowskiej dyplomu specjalisty
European Society of Hypertension.
Dzieliłyśmy z Janką podczas naszej
pracy w poradni nadciśnieniowej nie
tylko gabinet lekarski, ale także koleje
losu Matek Lekarek, które zrezygno- Dr Janina Wacławek-Maczkowska odbiera dyplom
wały z pracy na oddziale szpitalnym specjalisty European Society of Hypertension podczas
kongresu ESH w Paryżu, 2004 r., a ja przygotowuję się
na rzecz pracy w poradni. Dzięki tej do złożenia jej gratulacji
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decyzji mogłyśmy realizować
nasze macierzyństwo całodobowo i w osobistym wykonaniu. Decyzja ta przyniosła nam
oraz nadal przynosi wiele macierzyńskiej satysfakcji i dumy.
Podczas tego pobytu poznałam sieć sklepów Ed, a stało się
to dzięki kelnerce z hotelu, mówiącej po rosyjsku, która na pytanie gdzie można zrobić zakupy spożywcze, powiedziała: iditie do Jeda, tam budiet dieszewle.
Gdy widzę ten szyld, to zawsze przypomina mi się otrzymana rada i wspomniana kelnerka, sympatyczna i pomocna, obficie serwująca nam kawę
podczas śniadania. Nazwa Ed
nie pochodzi jednak od imienia

Dyplom uczestnika kongresu ESH w Paryżu

Informacja od komitetu organizacyjnego o szczegółach prezentacji plakatowej
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Edward, jak prawdopodobnie sądziła kelnerka, lecz od Europa Discount należącego do sieci Carrefour. W 2006 roku
podsieć Ed przeszła w ręce hiszpańskie
i zmieniła nazwę na DIA (od hiszp. Distribuidora Internacional de Alimentación).
Mając w pamięci uroczyste otwarcia
kongresu ESH w Mediolanie, ciekawa byłam bardzo, jak to będzie w Paryżu, stolicy wykwintnej gastronomii i wielkich
Sklep ED w Paryżu
tradycji kulinarnych.
Uroczystość jak uroczystość, ale mizeria cateringu ścinała z nóg, cóż, wszyscy lubią na czymś oszczędzić… w stolicy wykwintnej kuchni padło na jedzenie…
Podczas tego pobytu poznałam też znaczenie pojęcia cozy w odniesieniu do
hotelarstwa. Oznacza to prawo właściciela do trzymania papugi w recepcji, palenia przez niego papierosów i dmuchania dymem gościom w nos. Gdy znoszący te
ekstrawagancje proszą o przechowanie bagażu, w hotelu z atmosferą cozy spotyka ich odmowa. Takie to było cozy w paryskim wydaniu przed laty, które kosztowało mnie 225 euro za 5 dni.

Przed centrum kongresowym w Paryżu
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Rachunek za cozy hotel

Rozdział 26

Pora na restrukturyzację
zawodową
Po wielu latach cierpliwego słuchania pacjentów oraz pisania recept,
raportów z dyżurów, historii chorób, a także niezbyt porywających
artykułów na akademicką modłę, coraz bardziej uświadamiałam
sobie potrzebę własnej restrukturyzacji zawodowej.
Pewną inspiracją do zmian był mural wypatrzony podczas jednej z wypraw fotograficznych na warszawską Pragę. MUSISZ MIERZYĆ WYŻEJ – to hasło spodobało mi się. Nie bez znaczenia była też narastająca od lat 90. biurokracja w ochronie zdrowia – wizja wielokrotnego przepisywania adresów pacjentów, PESEL-u
i paru innych danych w dokumentacji lekarskiej była w równej mierze męcząca,
co deprymująca.
Na przełomie lat 1999/2000 formalnie pożegnałam się z medycyną szpitalną
i przyszpitalną i rozpoczęłam tzw. drugą karierę w dziennikarstwie medycznym.
Dotychczasowy etap mojej pracy zawodowej zilustrowałam wierszem.

Ponadczasowo inspirujący mural
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Pożegnanie
Ulokowałam jeden dzień
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominać go bez słów
I tylko od niechcenia.
Ulokowałam drugi dzień
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominać go bez słów
I tak to nic nie zmienia.
Najczulsza niegdyś myśl
Nie sprowokuje nigdy złości,
Zmartwienie, smutek ani gniew
W spokojnym sercu nie zagości.
Wymażę chwile, słowa, łzy,
Zabliźnię wszystkie swoje rany,
Zapomnę każdy zbędny gest,
W odruchu przywołany.
Prąd wspomnień porwał wiele dni,
Wprost nie do policzenia.
Przeszłości, mówię ci: bądź zdrowa,
Do widzenia!
Jakiś czas później napisałam drugi wiersz o pracy lekarza.
Zmierzch południa.
Biorę na przechowanie ludzkie lęki
Smugą cienia podążające za mną,
Niedające się oswoić ani pomniejszyć.
Zwalczam polimorficzny gen służebności,
Nienaturalnie wybujały i patologiczny,
Wyhodowany na zbyt częste okazje.
Zdrowy egoizm skrywam chorobliwie,
Chowam go przed światem ze wstydem,
Niczym łokcie z przetartym ubraniem.
Odczepiam cień na krótką chwilę,
Jedynie w samo południe.
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Niczym samotny rewolwerowiec
Idę pustą drogą, wypatrując,
Kto skrywa się za zamkniętymi oknami.
Nie możesz chybić! – wołają zza zasłon.
Banalne rady z wyprzedaży idei,
Która potrwa nie dalej niż do jutra.
Zmiana afiliacji zawodowej ze szpitalnej na inną, postrzeganą przez publiczność środowiskową jako nie-tak-bardzo-prestiżową, jest zwykle poważnym przeżyciem dla lekarza, a zapewne dla przedstawicieli innych profesji także. Po czasie
okazuje się, że zmiana przynosi całkiem wymierne korzyści.
Intelektualne i emocjonalne rozstanie z medycyną szpitalną zajęło mi jeszcze
trochę czasu, a powieść Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny oraz kilka
wierszy były literackimi owocami tego pożegnania.
Trzeba jednak w pewnym okresie pracy zawodowej umieć powiedzieć przeszłości Do widzenia! Przekazując autorskie egzemplarze powieści, proszę czytelników, aby w mojej obecności odczytali na głos wiersz Na pożegnanie. Lubię
słuchać, jak w trakcie czytania zmienia się timbre ich głosu na bardziej refleksyjny. Każdy sam musi wybrać moment, kiedy swojej przeszłości powiedzieć
owo Do widzenia!

New edition kobiety sukcesu
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Lata 90. przyniosły wiele nowych, dotychczas niespotykanych przez takich szpitalnych szaraków – jakim w końcu byłam! – pojęć, zwyczajów, tematów i możliwości rozwojowych.
Do tej pory kontakt, jaki mieliśmy na co dzień z medycyną zagraniczną, to były
czasopisma anglojęzyczne w bibliotece, słuchaliśmy wykładów w siermiężnych
salach pamiętających wiek XIX, jedzenie czegokolwiek w czasie przeznaczonym
na wchłanianie wiedzy nie było praktykowane, a nawet źle widziane, nasze stroje były więcej niż skromne, zresztą wszystko przykrywał fartuch lekarski. Trzeba
było uczyć się nowego kodu społecznego. Na rynku księgarskim pojawiły się poradniki objaśniające egzotyczne pojęcia „jak być kobietą z klasą” albo „jak budować swoją markę”… Nieoczekiwanie okazało
się, że można posiadać własną markę! Można
już było nie pisać i nie mówić, przedstawiając się publicznie, „pracuję w Klinice Chorób
Wszelakich u profesora Władysława Wielkosza”.
Ciekawym doświadczeniem było uczestnictwo w seminarium prowadzonym przez prof.
Philipa Kotlera, jednego z najwybitniejszych
znawców marketingu. Po obradach otrzymałam od profesora autograf na książce, a po zakończeniu szkolenia podczas konferencji prasowej udało mi się przeprowadzić krótki wywiad z profesorem, który został opublikowany na łamach czasopisma „Menedżer Zdrowia”
(https://www.termedia.pl/Leki-to-produkt-masowyPo seminarium dostałam książkę wraz
z dedykacją od prof. Philipa Kotlera
Rozmowa-z-Philipem-Kotlerem,12,6151,0,0.html).
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Rozdział 27

Tytuł specjalisty European Society
of Hypertension (2001)
Podczas pobytu w Mediolanie dowiedziałam się o zamiarze nadawania lekarzom specjalizującym się w leczeniu nadciśnienia tętniczego
tytułu specjalisty europejskiego. Na stoisku European Society of Hypertension (ESH) można było otrzymać formularze do aplikowania
o ten tytuł.
Kwestionariusz miał 11 stron, na których trzeba było opisać swoje osiągnięcia
zawodowe z zakresu hipertensjologii. Miałam 37 publikacji naukowych, doktorat
z kardiologii, udział w dwu ogólnopolskich badaniach klinicznych leków hipotensyjnych (kaptoprilu i labetalolu) – uznałam, że to wystarczający dorobek do ubiegania się o taki tytuł. Pewne wątpliwości dotyczące przynależności do towarzystw
naukowych wyjaśniłam, korespondując z prof. G. Mancią.

Korespondencja z prof. Giuseppem Mancią w sprawie tytułu specjalisty ESH

Wypełniłam wszystkie rubryki kwestionariusza i 9 września 1999 roku wysłałam dokumentację do Mediolanu. Decyzję aplikujący kandydaci mieli poznać podczas kongresu w Göteborgu (29.05-03.06.2000). Trzeba było więc jechać!
Niestety rozpatrywanie naszych kandydatur przesunięto na 2001 rok z powodu nieobecności na posiedzeniu kwalifikującym przedstawiciela z Polski.
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Dyplom członkowski European Society of Hypertension

Był więc bardzo dobry powód, aby pojechać na kolejny kongres do Mediolanu,
zwłaszcza, że drogę już znałam! W czasach raczkującego jeszcze internetu niełatwym zadaniem była indywidualna organizacja wyjazdu. Udało mi się odnaleźć biuro podróży, które rezerwowało hotele w Mediolanie. Zapłaciłam z góry gotówką
i otrzymałam voucher, na podstawie którego zakwaterowano mnie w hotelu Relais Mercure (535 złotych za noc, byłam tam od 14 do 20 czerwca 2001).
Jednym z ciekawszych wydarzeń naukowych na tym kongresie była sesja z udziałem profesora Louisa Ignarro, laureata Nagrody Nobla z 1998 roku za odkrycie
mechanizmu działania tlenku azotu.

Identyfikator uczestnika kongresu ESH 2001
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Identyfikator uczestnika kongresu ESH 2003

Mój dyplom specjalisty ESH

Kongres ESH w Mediolanie, po lewej za stołem prezydialnym prof. Louis Ignarro
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Miałam zaszczyt kilka lat później poznać osobiście profesora Ignarro w Warszawie (2006 rok) i przeprowadzić z nim krótki wywiad.
Rozmowa z prof. Louisem J. Ignarro
Profesor Louis J. Ignarro, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny
z 1998 roku, opowiada o swej drodze do Nagrody oraz o tym, jak wpłynęła
ona na jego życie i pracę.
KK.: Jakie czynniki i okoliczności spowodowały, że został pan profesor laureatem Nagrody Nobla?
Profesor Louis J. Ignarro: Było ich wiele. Zacznę od tego, że niewątpliwie duże
znaczenie miały czynniki, które określiłbym jako genetyczne i rodzinne. Choć
moi rodzice nie mieli formalnego wysokiego wykształcenia, to odegrali dużą rolę
w kształtowaniu mojej osobowości. Ojciec, z zawodu cieśla, był człowiekiem bardzo zdolnym manualnie i kreatywnym. Rodzina, ojciec i matka zawsze motywowali mnie do nauki. Mówiąc ogólnie, nie bez znaczenia jest system edukacji. Ważni są nauczyciele i wyposażenie ośrodków nauczania. Wreszcie w pracy naukowej
niezmiernie istotne jest publikowanie wyników prac w pismach o uznanej pozycji na świecie, cenionych przez międzynarodowe gremia. Nie może to być sporadyczne opublikowanie jednego doniesienia, lecz powinna to być systematyczna
aktywność. To jest prawdopodobnie jedna z ważniejszych składowych prowadzących do sukcesu na arenie międzynarodowej. Trzeba bezustannie pracować. Muszę powiedzieć, że jako młody farmakolog pracowałem bardzo ciężko, nie ciesząc
się nawet widokiem słońca w ciągu dnia. Nie tylko dlatego, że moja pracownia nie
miała okien, ale ja dosłownie całe dni spędzałem w laboratorium.
KK.: Jest pan obywatelem Stanów Zjednoczonych. Jak ojczyzna uhonorowała
pana po otrzymaniu Nagrody Nobla?
Profesor Louis J. Ignarro: Wszyscy laureaci Nagrody Nobla są zapraszani na
spotkanie z prezydentem. W czasie gdy otrzymałem nagrodę, prezydentem był Bill
Clinton. Zostaliśmy z moją żoną Sharon zaproszeni do Białego Domu na obiad.
Spotkanie trwało około pięciu godzin, a Bill Clinton był bardzo miłym gospodarzem. Są politycy, którzy potrafią być sympatyczni tylko przed kamerą. W odróżnieniu do nich Bill Clinton jest człowiekiem o ujmujących manierach niezależnie
od okoliczności.
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Podczas wywiadu z prof. Louisem Ignarro
w Warszawie, w dłoni trzymam jeszcze gorący
dyktafon

KK.: Czy Nagroda Nobla zmieniła
pana życie?
Profesor Louis J. Ignarro: O tak, moje
życie kompletnie się zmieniło! Po otrzymaniu Nagrody Nobla człowiek rozpoczyna zupełnie inne życie. Jest ono nadal
bardzo pracowite, ale w odmienny sposób. Przede wszystkim nie jest ograniczone tylko do pracy w laboratorium. Laureat Nagrody Nobla ma wiele zajęć na zewnątrz, poza swoim laboratorium naukowym, i to jest ta pierwsza, główna różnica

KK.: Czy to prawda, że dla laureata Nagrody Nobla najtrudniejszy jest pierwszy rok po otrzymaniu nagrody?
Profesor Louis J. Ignarro: Istotnie pierwszy rok jest bardzo trudny, można
nawet powiedzieć ekstremalnie trudny! Z całego świata napływa wiele zaproszeń
na wykłady, rozmowy z naukowcami, do udzielenia wywiadu. W kolejnych latach
liczba zaproszeń wcale się nie zmniejsza, przynajmniej w moim wypadku. Nadal
otrzymuję bardzo dużo zaproszeń ze wszystkich krajów świata, to jest coś w rodzaju continuum. Moje życie staje się coraz bardziej skomplikowane. Jest to oczywiście bardzo ciekawe życie, ale jednocześnie skomplikowane. Jestem naprawdę
bardzo, bardzo zajętym człowiekiem.
KK.: Pana życie można więc podzielić na dwie części: przed Nagrodą Nobla i po.
Którą z tych części uważa pan profesor za ciekawszą intelektualnie?
Profesor Louis J. Ignarro: Obie są niezwykle ciekawe, tylko każda w zupełnie inny sposób. Pierwsza część mojego życia była bardzo interesująca, byłem bowiem bardzo zaangażowany w prowadzenie ciekawych badań naukowych, praktycznie zajmowałem się tylko nimi. Teraz jestem bardziej zaangażowany w spotkania, wykłady, które są także ciekawe. Oczywiście nadal pracuję naukowo, ale więcej mojej aktywności pochłaniają wykłady i spotkania z ludźmi na całym świecie.
KK.: Przez prasę popularną bywa pan nazywany ojcem viagry. Jak pan reaguje na ten tytuł?
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Profesor Louis J. Ignarro: Zupełnie dobrze czuję się z tym określeniem, jedynie moja mama czasami czuje się nieco zakłopotana, gdy je słyszy. Dziś wiadomo,
że viagra znajduje zastosowanie nie tylko w leczeniu zaburzeń erekcji. Podejmuje się próby stosowania tego leku u noworodków z nadciśnieniem, w chorobach
płuc u dorosłych i u dzieci, a także być może w leczeniu zaburzeń pamięci i trudności w uczeniu się oraz w chorobie Alzheimera. W wypadku zaburzeń pamięci
napotkano jednak pewne problemy metodologiczne.
KK.: Dziękuję za rozmowę. Na koniec chciałabym jeszcze poprosić pana profesora o autograf, jeśli mogę, imienny dla mnie...
Profesor Louis J. Ignarro: Bardzo proszę, oczywiście. Oh, ma pani bardzo
trudne nazwisko, niełatwo je wymówić.
KK.: Wielu rozmówców ma kłopoty z moim nazwiskiem, jest ono
czeskiego pochodzenia.
Rozmawiała
Krystyna Knypl
Źródło: http://gazeta-dla-lekarzy.com/
index.php/wybrane-artykuly-1/wywiady/353-recepta-na-nagrode-nobla

Koncert chóru La Scali na otwarcie kongresu zachęcił mnie do odwiedzenia
gmachu opery. Zwiedziłam jedynie muzeum oraz obejrzałam przez drzwi salę
przedstawień, która akurat była remontowana. Wydała mi się mała w stosunku
do rozmiarów sławy.
Dyplom specjalisty ESH ma w Polsce 41 osób, a na całym świecie około 900.
Spełnienie kryteriów tej nominacji było podstawą do zaproszenia mnie przez prof.
Krzysztofa Narkiewicza, ówczesnego konsultanta krajowego, do składania dokumentów o ubieganie się do przystąpienia do egzaminu z hipertensjologii w pierwszej sesji egzaminacyjnej.
Mimo posiadanego doświadczenia praktycznego i śledzenia na bieżąco literatury fachowej trzeba było przed egzaminem w sposób systemowy powtórzyć całą
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wiedzę zgodnie z programem specjalizacji. Egzamin odbywał się w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego na terenie Szpitala Bielańskiego, gdzie zdawałam również specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych. Nie przypuszczałam, że po wielu latach będę musiała zdawać kolejny egzamin. Gdy przystępowałam do egzaminu z hipertensjologii, miałam 62 lata.
Ponowne zacieśnienie więzi z hipertensjologami nastąpiło na przełomie lat
2018/2019, gdy jako redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy” wspierałam kolegów w związku z próbą zlikwidowania tej specjalizacji. Na szczęście odstąpiono
od tego pomysłu.
Spoglądając z dłuższej perspektywy można odnieść wrażenie, że życie hipertensjologa jest długim torem przeszkód. Zobrazowałam to w postaci gry.
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Naskalny rysunek z Namibii przedstawiający żyrafę (RR 280/180 mmHg)

Hipertensjologia
specjalizacją!
Okładka „Gazety dla Lekarzy” nr 3/2019 przedstawia naskalny rysunek żyrafy, która z racji
swojej budowy ma wysokie ciśnienie krwi

Podczas konferencji hipertensjologicznej
w Warszawie z prof. Krzysztofem Narkiewiczem
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Gra planszowa

Hipertensjolog
na torze przeszkód
1 Jesteś Młodą Lekarką Matyldą

Przekorą, która trafiła na staż do
słynnej Kliniki Chorób Wszelakich.
Wchodzisz do gry.
Przyszły Tygrys Medycyny

4 Ogarnia cię wzruszenie z tego

powodu, jak ważne zadania Ci
polecono, odpoczywasz jedną kolejkę,
aby przyjść do siebie.

5 Twoje pomiary RR zostają

zweryfikowane przez ordynatora
Dablju-Dablju – żaden nie zgadza się
z tym, co ustalił ordynator podczas
obchodu. Skandal!

6 Ordynator wygłasza fundamentalną
kwestię: Czy pani w ogóle potrafi mierzyć
ciśnienie krwi???

7 Zastanawiasz się, czy potrafisz
2 Otrzymujesz pierwsze polecenie

hipertensjologiczne: proszę zmierzyć
choremu ciśnienie krwi, mierzysz
i szepczesz: 160/100 mmHg.

3 Otrzymujesz drugie polecenie

hipertensjologiczne: proszę zawsze
mierzyć ciśnienie krwi przed
obchodem ordynatora WW, zwanego
przez asystentów Dablju-Dablju (vide
Maść tygrysia – https://sites.google.
com/site/myjournalismkrystynaknypl/
home/my-books/masc_tygrysia_3-0.
pdf?attredirects=0).
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mierzyć ciśnienie krwi, tracisz dwie
kolejki.

8 Czas płynie, a Ty ciągle mierzysz

ciśnienie krwi, mierzysz, mierzysz
i sama nie wierzysz, czy można robić
jeszcze coś innego...

9 A jednak! Udaje Ci się wyrwać na
posiedzenie Towarzystwa Chorób
Wszelakich (TCW).

10 Przez godzinę omawiasz wrażenia

z posiedzenia i nie zmierzyłaś RR,
a tu na obchód wpada ordynator WW.

11 Dostajesz karę za brak

pomierzonych RR, tracisz dwie kolejki.

15 Zdajesz egzamin specjalizacyjny
z chorób wszelakich.

16 Ordynator WW wysyła Cię na daleką

Syberię z zadaniem wygłoszenia wykładu w języku czukockim (ы’ԓгу ԓыӈык),
bo tylko Ty spośród wszystkich asystentów znasz ten język.

17 Wracasz, meldujesz się

Obraz, którego reprodukcja wisiała
w naszej dyżurce, zdaniem Zuzanny K.
przedstawia ordynatora Dablju-Dablju
na obchodzie u Jane V.

12 Masz pierwszy dyżur, dotrwałaś

do rana, udzielając pomocy licznym
i trudnym pacjentom, ale odkrywasz,
że największą trudnością w życiu
lekarza dyżurnego jest odprawa
u ordynatora WW.

13 Dostajesz zlecenie na napisanie

pracy o wynikach leczenia zawału
serca, musisz zgromadzić historie
chorób, a tu okazuje się, że
połowy z nich nie ma w archiwum.
Kombinujesz co zrobić i to jest właśnie
praca twórcza! Znajdujesz w końcu
historie chorób w czeluściach biurek
kolegów.

u ordynatora WW, a on zdumiony
powiada: Jakim sposobem pani wróciła
z Syberii? Odpowiadasz: Znaczyłam
drogę, sypiąc z samolotu ziarnka prosa
i dlatego wiedziałam, jak wrócić…

18 Bronisz doktorat i okazuje się, że

możesz pojechać na seminarium do
Londynu, przeskakujesz z radości dwa
pola do przodu.

19 Niestety, podobno nie nadchodzi
zaproszenie z Londynu na faks
w sekretariacie ordynatora WW,
nie możesz otrzymać paszportu
służbowego, czekasz jedną kolejkę.

20 Udaje Ci się uzyskać zaproszenie,

które bez najmniejszych trudności przychodzi na faks w biurze organizatorów
seminarium, myślisz sobie: faks faksowi
nierówny, jedziesz do Londynu.

14 Zaczynasz studia doktoranckie,

dostajesz temat niemożliwy do
zrealizowania, ale robisz wszystkim
niespodziankę, pokazując swój tygrysi
pazur...
133

23 Za karę, której odbycie wyrażasz
dobrowolnie po powrocie z urlopu,
zostajesz przeniesiona do Poradni
Chorób Nijakich, gdzie przez cały
czas mierzysz chorym RR, gdy inni
rozwiązują skomplikowane zadania
naukowe.

Jedziesz do Londynu

Zostałaś
przeniesiona
do poradni

21 Wychodzisz za mąż i zostajesz

Matką Lekarką. Grywasz czasami
w grę planszową Matka Lekarka na
Wyspie Kobiet (http://gazeta-dlalekarzy.com/index.php/medycyna-imacierzynstwo/687-gra-planszowamatka-lekarka-na-wyspie-kobiet).

22 Bierzesz czteroletni urlop

wychowawczy, nonszalancko
traktując powołanie, obowiązki
wobec pacjentów, ordynatora WW
i pobrane nauki. Nie wiadomo, kto
będzie mierzył ciśnienie krwi jego
pacjentom. Nikt się po Tobie takiej
niewdzięczności nie spodziewał…

24 Z Tobą na zesłanie zostaje

skierowana inna Matka Lekarka,
Jane V.

25 Mierzycie ciśnienie, mierzycie,

a gdy zdarza się 250/150 mmHg,
musicie poprosić okulistę o ocenę dna
oczu. Poznajecie pracującą po drugiej
stronie korytarza Okulistkę Piszącą
Najbardziej Czytelne Konsultacje
(OPNCK), a znacie wszystkich
okulistów, bo przyjmujecie pacjentów
z całego kraju!

26 Wspominacie przyjęcia
Bierzesz urlop wychowawczy
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imieninowe w ciemni okulistycznej,
odpoczywacie dwie kolejki, bo od
wspomnień boli głowa.

27 Nadchodzą lata dziewięćdziesiąte,
wszystkim wszystko wolno, wszyscy
wszystko mogą. Na tej fali dostajesz
z Jane V. zaproszenie na kongres
hipertensjologiczny w Mediolanie.

28 Wsiadacie do samolotu. Matylda
Przekora powiada: Jane V., od dziś
świat należy do nas.
Jane V. odpowiada: Dziewczyny
tańczą jedno lato, jeden sierpień,
jeden maj, dziewczyny tańczą
jedno lato, harmonisto, graj nam,
graj! (https://www.youtube.com/
watch?v=px34LICH9RA).

29 Matylda odśpiewuje: Dziewczyny

33 Odkrywasz, że Twoje

doświadczenie kliniczne jest z innej
planety niż doświadczenie prof.
Ten Ga Monia. Oddalasz się o dwa
pola do przodu, uznając, że różne
doświadczenia kliniczne powinny
przebywać w bezpiecznej odległości
od siebie.

34 Zostaje wprowadzona

specjalizacja z hipertensjologii,
prof. Ten Ga Moń dowiaduje się, że
podobno nie umiałaś zmierzyć
ciśnienia tak, aby było ono jednakie
z pomiarem ordynatora WW i w tej
sytuacji nie dopuszcza Cię do
egzaminu.

tańczą jedno lato, a może dwa, a może
trzy, nic nie poradzą chłopcy na to, że
się dziewczynom tyle śni.

30 Matylda tańczy! Wszystkie pary

tańczą, skacząc po dowolnych polach
gry planszowej! Zabawie nie ma
końca (https://www.photoblog.com/
mimax2/2019/02/21/21022019znalezione-w-starym-albumie/).

31 Pora się opanować! Świadczeniobiorcy czekają na odbiór świadczeń i pomiar RR! Nakręcona powołaniem i empatią wyrywasz z kopyta 5 pól dalej!

32 Nieoczekiwanie dochodzi do zmiany

warty na Najwyższym Szczeblu, władzę
obejmuje słynny uczony o wietnamskich
korzeniach, profesor Ten Ga Moń. Zastanawiasz się, co to dla Ciebie oznacza,
czekasz jedną kolejkę.

Ten Ga
Moń
spieszy
z pomocą
pacjetom
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35 Konsultant krajowy ma

inne zdanie w sprawie Twojego
doświadczenia w hipertensjologii
i zaprasza Cię na egzamin.

36 Zgłaszasz wniosek o przyznanie

Ci tytułu europejskiego specjalisty
w hipertensjologii. Dostajesz ten tytuł.

39 Bywasz tu i ówdzie, częściej tu niż
ówdzie.

40 Zakładasz miesięcznik „Modne

Diagnozy” i jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki nagle wszyscy
Cię kochają, uśmiechają się, kłaniają
nisko. Bywasz wszędzie!

37 Wzruszona odbierasz

w Mediolanie dyplom europejskiego
specjalisty. Z radości tańczysz tango
przez trzy kolejki.

41 Jako dziennikarz medyczny

otrzymujesz akredytację i jedziesz na
doroczny kongres kardiologiczny do
Nowego Orleanu, na którym bywa
do 40 tysięcy uczestników z całego
świata.

Na szczęście
jesteś
niezatapialna.

38 Zatańczona nie zauważasz, że

prof. Ten Ga Moń wyrzuca Cię za burtę
żaglowca Choroby Nijakie. Rozglądasz
się… wokół Ciebie nie ma nikogo,
rozglądasz się… czujesz, że nazywasz
się teraz dr Matylda Nikt-Proszalska.
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42 Pierwsza osoba, na którą wpadasz
na kongresie, to prof. Ten Ga Moń.

43 Prof. Ten Ga Moń na Twój widok

doznaje szoku, ratujesz go, udzielając
pierwszej pomocy, gdy dochodzi do
siebie, wykrztusza przez ściśnięte
gardło: A co Ty tu robisz???

44 Odpowiadasz z wdziękiem:

Jestem dziennikarzem akredytowanym
na tym kongresie, dear Ten Ga Moń.

45 Wracacie tym samym rejsem

48 Propagujesz zespół EDED na

skalę międzynarodową. Odkrywasz,
że częstość jego występowania
jest o wiele większa w Umiłowanej
Ojczyźnie niż w innych krajach.

49 Znaczenie Twojego odkrycia

rośnie, ponieważ tłumaczy wiele
ludzkich zachowań.

50 Wpadasz na metę jako kobieta

sukcesu, bo przyznano Ci laur
Tygrysa Medycyny, leżysz, pachniesz,
tańczysz tango z sekretarzem redakcji
„Modnych Diagnoz”. Od tej pory na
uroczystych ceremoniach pojawiasz
się w Todze Tygrysa Medycyny.

samolotowym do kraju, musisz ciągle
podtrzymywać podstawowe funkcje
życiowe prof. Ten Ga Monia. Dowozisz
go do kraju w stanie stabilnym
krążeniowo i oddechowo.
Nie dziękuje Ci, bo ten model tak ma.

46 Wydajesz numer specjalny

„Modnych Diagnoz” poświęcony
hipertensjologii, wszyscy zachwycają
się jego zawartością, ale niektórzy
czytelnicy z wyższych sfer naukowych
mają kłopot z ekspresją uczuć.

47 Starasz się zrozumieć, badasz

to zagadnienie i odkrywasz zespół
EDED, co oznacza Expression Deficit,
Expression Disorders.

Sekretarz redakcji „Modnych Diagnoz”
w butiku przy rue de Longchamp
w Paryżu upolował dla Matyldy Togę
Tygrysa Medycyny.
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Rozdział 28

Kongresy European Society of
Cardiology
Po czerwcowym kongresie nadciśnieniowym drugim ważnym wydarzeniem dla lekarzy zajmujących się chorobami układu krążenia
jest wrześniowy kongres European Society of Cardiology. W 1999 r.
uczestniczyłam w kongresie ESC w Barcelonie.
Najciekawsze doniesienie, jakie usłyszałam na tym kongresie, dotyczyło suplementów witaminowych diety i ich roli w profilaktyce schorzeń układu krążenia. Zaprezentowano wyniki suplementowania diety witaminą E, która zażywana
w postaci tabletek nie miała szczególnego znaczenia w profilaktyce. Podano też
informację, że 65% Amerykanów używa suplementów witaminowych. Uczestni-

Na kongresie ESC w Barcelonie, 1999 r.

czący w dyskusji dr Victor Herbert powiedział słynne zdanie, szeroko komentowane w kuluarach: Z pewnością wiemy tylko to,
że Amerykanie wydalają najdroższy mocz świata.
Rozweseleniu kardiologów nie było końca. Na
dowód, że takie właśnie słowa padły, załączam
skan odręcznej notatki, jaką wtedy ex tempore
sporządziłam podczas obrad i która zachowaIdentyfikator uczestnika kongresu ESC
ła się w moich zbiorach podróżniczych do dziś. w Barcelonie, 1999 r.
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Moje notatki z wykładu na kongresie ESC w Barcelonie (1999 r.) o suplementach diety

Ciekawe też podczas kongresów były spotkania ze słynnymi profesorami, którzy pisali książki nie tylko medyczne, ale też autobiograficzne. Jednym z nich był
prof. Stevo Julius, którego biografię Neither red nor dead z autografem zdobyłam
na kongresie European Society of Hypertension w Paryżu. Książka była dostępna na jednym z firmowych stoisk, które odwiedziłam w czasie spotkania z autorem. Ustawiłam się kolejce i po paru minutach stałam się posiadaczką egzemplarza książki z dedykacją. W szpitalu znaliśmy nazwisko prof. Stevo Juliusa z jego
prac o hemodynamice nadciśnienia.

Dedykacja od prof. Stevo Juliusa otrzymana na kongresie ESH w Paryżu (2004 r.)
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Z książki dowiedziałam się, że autor był emigrantem z byłej Jugosławii, a w czasie wojny walczył w szeregach armii. W przedmowie Stevo Julius napisał, że córka, urodzona już w Stanach Zjednoczonych, poprawiała angielski tekst biografii.
To jeszcze jeden z dowodów na istnienie bariery w języku obcym, praktycznie niemożliwej do przekroczenia dla człowieka dorosłego.
W okresie 31.10.1999 -28.08.2002 praktykę lekarską realizowałam w warszawskiej Lecznicy Lekarzy Specjalistów „Terapia” przy ul. Widok 10, a od 2002 roku
w Klinice Promed przy ul. Uniwersyteckiej 5.
Inne moje aktywności w tym okresie to wygłoszenie wykładu Promocja zdrowia seniorów oraz napisanie 6 artykułów do czasopism „Antidotum” oraz „Medycyna Rodzinna”.

Klinika Promed, ul. Uniwersytecka 5, Warszawa
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Rozdział 29

Gala dinner w noblowskim miejscu

https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Hall#/media/File:Bl%C3%A5_hallen_2009.jpg

Ciekawym wydarzeniem 2001 roku związanym z pobytem na kongresie European Society of Cardiology w Sztokholmie było gala
dinner w słynnym City Hall, w którego Sali Błękitnej laureaci Nagrody Nobla są podejmowani uroczystą kolacją przez parę królewską. Pod adresem https://www.nobelprize.org/ceremonies/menus/
udostępniono menu wszystkich kolacji wydanych od ustanowienia Nagrody Nobla.
Nie pamiętam, dlaczego uszedł mojej uwadze ten uroczysty punkt programu
i nie zapakowałam do walizki odpowiednio eleganckiego stroju. Uznałam więc, że
muszę uzupełnić niedobory ubraniowe i pognałam na słynną sztokholmską handlową ulicę Drottinnggatan. Zakupy były bardzo udane i nabyty wtedy strój – granatowy żakiet ze złotymi guzikami i spodnie służył mi przez kilkanaście lat.
Obradom kongresowym często towarzyszyły uroczyste koncerty. Na przykład
podczas kongresu European Society of Hypertension w Pradze uczestnicy mieli
możliwość wysłuchania koncertu w audytorium muzycznym Rudolfinum.
Podczas kongresu European Society of Hypertension w Pradze poznałam osobiście prof. Normana M. Kaplana. Wcześniej znałam jego publikacje naukowe
oraz wysłuchałam wykładu w Warszawie w 1996 roku podczas konferencji naukowej poświęconej diuretykom. W Pradze prof. Michel Alderman i prof. Norman
Kaplan mieli wykład w formule „pro et contra” na temat
częstości występowania pierwotnego hiperaldosteronizmu.

Ratusz Miejski w Sztokholmie, Sala Błękitna

Identyfikator uczestnika kongresu
w Sztokholmie, 2001
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfinum#/media/File:Rudolfinum_entrance_hall.jpg

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolfinum#/media/File:Rudolfinum_v_noci_1.JPG

Audytorium muzyczne Rudolfinum w Pradze

Prof. Michel Alderman lansował pogląd, że to częste schorzenie i trzeba go szukać, oznaczając u nieomal wszystkich pacjentów poziom aldosteronu, no i oczywiście potasu. Prof. Norman Kaplan odnosił się bardzo sceptycznie do tych szeroko zakrojonych poszukiwań, na co prof. Michel Alderman oznajmił: No wiesz,
Norman, jak ktoś ma niski potas, to jego sprawność seksualna jest obniżona, a to
obniża jakość życia. Na to prof. Kaplan: Wiesz, Michel, ja nie wiem, jaki mam poziom potasu w surowicy, ale wiem jedno – moja żona jest ze mnie zadowolona. Słuchacze zgotowali profesorowi Kaplanowi owację na stojąco i nagrodzili go długo
niemilknącymi oklaskami.
Po wykładzie poprosiłam profesora o dedykację
z autografem na przywiezionej z Warszawy książce Kaplan’s Clinical Hypertension.

Dedykacja od prof. N. M. Kaplana otrzymana podczas kongresu ESH w Pradze, 2002 r.
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Zaproszenie na gala dinner podczas kongresu ESC w Sztokholmie, 2001 r.
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Kongresy w Sztokholmie, Göteborgu czy Pradze to były ważne wydarzenia
naukowe z elegancką oprawą towarzyską, ale nie wszystko na takich imprezach
jest „och i ach!”. Na kongresy te przyjeżdża około 30 tysięcy uczestników z całego świata i bywa, że w hotelach brakuje miejsc, więc część chętnych jest kwaterowana poza miastem.
Podobnie jest na kongresach amerykańskich American Heart Association czy
American College of Cardiology. Zdarza się, że dojazd z hotelu do miejsca obrad
zajmuje dwie godziny – tak miałam w Atlancie, gdzie mieszkałam w hotelu przylotniskowym, zdecydowanie tańszym niż hotele w pobliżu miejsca obrad. Nie inaczej było podczas kongresu w Barcelonie – mieliśmy hotel w miejscowości Sabadel, skąd dojazd na obrady zajmował około godziny.
W Sztokholmie
zostaliśmy zakwaterowani na poziomie
minus jeden – były to
niewielkie pomieszczenia bez okien,
przypominające kajuty okrętowe. Dało się
przetrwać, ale trzeba
było szybko pozbawić
się klaustrofobii.
Po pobycie na kil- Pokój hotelowy na poziomie minus jeden, bez okien, w którym mieszku kongresach hiper- kałam podczas kongresu ESC w Sztokholmie w 2001 r.
tensjologicznych i kardiologicznych uznałam, że warto obserwacje i doświadczenie zdobyte na tych wyjazdach zwieńczyć aktywnym uczestnictwem w kongresie.
W 2003 roku byłam głównym autorem trzech doniesień plakatowych na kongresie w Mediolanie. Co więcej, zaprosiłam do współpracy jednego z kolegów, który
otrzymał travel grant dla młodych naukowców.
Dzięki temu poznałam kuchnię samodzielnego przygotowywania doniesień naukowych – wyboru tematu, poszukiwania pacjentów oraz uczestniczących w przedsięwzięciu kolegów, zgłaszania doniesień przez internet, produkcji plakatu, jego
przewozu drogą lotniczą (łatwo zgubić taki rulon!), przyczepiania go na wyznaczonym miejscu i wreszcie dyżuru przy plakacie i odpowiadania na pytania osób
odwiedzających. Podobało mi się! Poza doniesieniami naukowymi na kongresy
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napisałam książeczkę edukacyjną Nadciśnienie tętnicze – wskazówki dla pacjentów.
Byłam też członkiem komisji w sesji jesiennej kwalifikującej lekarzy na szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych
(9, 15, 16, 21, 22 lutego 2000 roku).
Ponadto wygłosiłam wykłady Patofizjologia,
diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego
oraz Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie (Warszawa, Lublin).
Kontynuowałam też pisanie artykułów do
czasopism lekarskich: „Medycyna Rodzinna”,
„Informator – Leki Współczesnej Terapii”, „Ordynator Leków”, „Kardiologia po Dyplomie”,
Moja kolejna książeczka edukacyjna dla
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
„Nowa Medycyna”.
Na pisaniu artykułów naukowych nie poprzestałam, wydałam pierwszą książkę beletrystyczną Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny pod pseudonimem
Krystyna Hal-Hublewska. Dwuczłonowy pseudonim nawiązywał do popularnego
wśród lekarek zwyczaju posiadania dwóch nazwisk. Pseudonim powstał od imienia i nazwiska panieńskiego mojej matki Haliny Hublewskiej, która potrafiła pięknie opowiadać, jednak proszona przeze mnie wiele razy aby zaczęła pisać, odpowiadała, że nie potrafi przełożyć narracji słownej na pisaną.
Powieść zrobiła spore wrażenie na moim lekarskim środowisku – bliżsi koledzy chichotali
czytając opis obchodów ordynatora Wielkosza,
MAŚĆ
dalsi dopytywali, kto był pierwowzorem, a jeszTYGRYSIA,
cze dalsi twierdzili, że to musi być ich szef. I tak
czyli
naliczyłam 29 kandydatów na pierwowzór ordynatora, wśród których była nawet jedna kopowołanie
bieta okulistka ze Szczecina. Typująca ją koledo medycyny
żanka twierdziła, że z pewnością jest to jej szefowa z czasów pracy w Akademii Medycznej,
a zmiana płci na męską to tylko chwyt literacki mający utrudnić rozpoznanie, kto był owym Moja debiutancka powieść
napisana pod pseudonimem
tajemniczym pierwowzorem.
Krystyna Hal-Hublewska
Pacjenci w życiu autorki odgrywają ważną rolę.
Za jednego z nich wyszła za mąż. Poznany na ostrym
dyżurze przed prawie ćwierćwieczem, zawsze przynosił najpiękniejsze kwiaty. Pacjenci mieli również
swój udział w inspiracji, która doprowadziła do powstania tej książki.

Autorka czeka na listy pod adresem poczty elektronicznej: hal-hublewska@compi.net.pl

Krystyna Hal-Hublewska

Krystyna Hal-Hublewska jest lekarzem. Po latach
posługiwania się instrumentami medycznymi sięgnęła po pióro. Autorka odsłania te obszary myśli
i odczuć, z których lekarze nieczęsto się zwierzają.
Stawia pytania. Czy powołanie lekarskie jest dane
raz na zawsze? Czy są to cnoty umysłu i charakteru,
które mogą przeminąć? Co o tym decyduje? Dokąd
zmierza współczesna medycyna?

MAŚĆ TYGRYSIA, czyli powołanie do medycyny

Krystyna Hal-Hublewska
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1. Twoja główna cecha charakteru?
Optymizm.

2. Najbardziej cenisz u mężczyzny?
Poczucie humoru, lojalność,
odpowiedzialność.

zawodową w dziennikarstwie i literaturze. Zachowuje przy tym aktywne prawo wykonywania zawodu lekarza. W swoich artykułach i książkach
promuje zdrowy styl życia. W uzna-

niu zasług na tym polu w 2014 roku
otrzymała World Hypertension League Award for Notable Achievement
in Dietary Salt Reduction at the Po-

pulation Level. Przekazuje także wiedzę o chorobach rzadkich oraz o European Reference Networks for Rare
Diseases, specjalistycznej sieci powołanej ostatnio przez Komisję Europejską. Po kilkunastu latach nowej
aktywności zawodowej jest autorką

ponad 600 artykułów oraz 15 książek. Od 2012 r. jest wydawcą i redaktor naczelną „Gazety dla Lekarzy”. Od
2016 roku – felietonistką portalu Sermo, największej społeczności lekarskiej w nternecie, skupiającej przedstawicieli 150 krajów.

5. Twoja główna wada?
???

6. Twoje ulubione zajęcie?
Podróże w świecie realnym i wirtualnym.

7. Twoje marzenie o szczęściu?
Życie w rezydencji na Lazurowym
Wybrzeżu.
8. Czego najbardziej się obawiasz?
Kleszczy.

9. Co byłoby dla ciebie największym
niepowodzeniem?
Wolę o tym nie myśleć.

10. Kim chciałabyś być?
Profesjonalną globtroterką oraz
autorką poradników turystycznych.

11. Kiedy kłamiesz?
Gdy mój rozmówca życzy sobie tego.
12. Twój ulubiony bohater literacki?
Mały Książę.

13. Twoi bohaterowie z życia codziennego?
Mąż Francis, córka Kate, wnuczęta
Helcia i Henio oraz ich tata Maciej.
14. Słowo, którego używasz zbyt często?
À propos.
15. Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.

16. Jak chciałabyś opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu kłopotu.

17. Jakie błędy wybaczasz innym ludziom?
Popełnione nieświadomie.
18. Twoje życiowe motto?
Trzeba być zawsze przygotowanym
na nadejście sukcesu.

19. Dar natury, który chciałabyś posiadać?
Młodość.

20. Jaki jest obecnie stan twojego umysłu?
Zachwycający ;))

Krystyna Knypl

max2), absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1968), specjalista European
Society of Hypertension, po wielu la-

4. Najbardziej cenisz u przyjaciół?
Ich istnienie.

ATREZJA PRZEŁYKU

3. Najbardziej cenisz u kobiety?
Poczucie humoru, zrozumienie.

Dr n. med. Krystyna Knypl (@mi-

tach szpitalnej praktyki lekarskiej zdecydowała się rozpocząć drugą karierę
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POWIEKA MODELKI i inne opowiadania

PROUST QUESTIONNAIRE

ISBN 978-83-939070-2-1

krystyna.knypl@compi.net.pl

ISBN 83-919508-2-4

Krystyna Hal-Hublewska

Krystyna Hal-Hublewska
(pseudonim literacki) jest lekarzem. Po latach posługiwania
się instrumentami medycznymi
coraz częściej sięga po pióro. Rezultatem tego gestu nie zawsze
są recepty czy historie choroby.
Krystyna Hal-Hublewska ma
w swym dorobku ponad 120 prac naukowych
opublikowanych w krajowych i zagranicznych pismach medycznych, książki edukacyjne dla pacjentów, a także specjalistyczną monografię dla
lekarzy. W 2003 roku zadebiutowała powieścią
„Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny”.
Tomik „Powieka modelki i inne opowiadania” jest refleksją nad czasem minionym i współczesnym.

Przewodnik po nadciśnieniu tętniczym

e lekarskie autorki,
udzielonych konsulych z nadciśnieniem
mość publikacji z tePrzewodnik po nadwą lekturą zarówno
specjalistów, którzy
muszą rozwiązywać
korną chorobą. Osoór najnowszego pisób prezentacji, cietury pięknej – taka
zewodnik po nadcipomaga w uporządaniu problemów coskłania do refleksji.

Krystyna Hal-Hublewska

Krystyna Knypl

lista European Society
eszło 30 lat zajmuje się
ponad 100 specjalistycz, diagnostyki oraz leczeanych w krajowych i zaW chwilach wolnych od
adowej lubi surfować po
perowej. W 2003 r. zadeW przygotowaniu tomik

Moja córka zaciekawiona nowym wcieleniem zawodowym matki oznajmiła, że każdy potrafi napisać
jedną książkę na podstawie swego życia. Postanowiłam sprawdzić, czy potrafię napisać drugą książkę i tak
powstało opowiadanie Powieka modelki – akcja toczy się w środowisku mediolańskich modelek. Inspiracją były pobyty na kongresach w Mediolanie oraz
obserwacje modnie ubranych kobiet przechadzających się po tym mieście.
Książkę Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny wspomniałam po latach we wstępie do mojej moZbiór moich opowiadań napisanografii Atrezja przełyku – 101 pytań i odpowiedzi:
ny pod pseudonimem Krystyna
„Pracując na tą książką zrobiłam porządek w mo- Hal-Hublewska
ich dokumentach lekarskich i autorskich. Napotkałam zapomniany list od koleżanki lekarki, która po lekturze mojej debiutanckiej powieści Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny napisała: Prawdziwego wzruszenia dostarczyły mi słowa: Ilekroć siądziesz pod dębem, a wiatr zaszeleści jego liśćmi, pomyśl, że ten szelest to rozmowa z matką.
Każdy autor najbardziej lubi słowa, które podobają się czytelnikom i jemu samemu niezależnie od upływu czasu. Przytoczone słowa są takimi. Jakie to szczęście, że list był papierowy i nie utonął w powodzi e-maKrystyna Knypl
ili, że dzięki jego staromodnej formie mogłam go ponownie przeczytać po latach.”
Przewodnik
Uczestniczyłam w jubipo
leuszowym kongresie PolKrystyna Knypl
(@mimax2)
nadciśnieniu
skiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz napitętniczym
PRZEŁYKU
sałam książkę Przewodnik
po nadciśnieniu tętniczym.
W dalszych latach pisaPierwsza moja książka
naukowa
łam do czasopism: „Maga101
zyn Lekarza Rodzinnego”, „Essentia Medica”, „PrzePYTAŃ I ODPOWIEDZI
wodnik Lekarza”, „Neurologica”, PAMW, „Polski Przegląd Kardiologiczny”, „Journal of Hypertension”, „SuNapisałam monografię Atrezja
perlinia”, „Informator – Leki Współczesnej Terapii”.
przełyku

ATREZJA

Rozdział 30

Inspiracje
z Mediolanu

https://en.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Duomo,_Milan#/media/File:Milano,_Duomo_with_Milan_Cathedral_and_Galleria_Vittorio_Emanuele_II,_2016.jpg

Wyjazdy na kongresy do Mediolanu, wykłady wybitnych naukowców,
panująca tam atmosfera, koncerty, piękno architektury wywierały na
mnie oraz na inne osoby wpływ nie tylko naukowy. Wyrazem takiego wpływu jest opowiadanie Powieka modelki, którego akcję umieściłam w Mediolanie. Po opublikowaniu książki Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny usłyszałam, że podobno każdy człowiek potrafi napisać jedną książkę na podstawie własnego życiorysu. Postanowiłam sprawdzić, czy potrafię napisać drugą książkę... i tak powstało
opowiadanie Powieka modelki.

Galleria Vittorio Emanuele i Katedra Duomo w Mediolanie
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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.
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.
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– 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.
– 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.
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– Hi, hi, doc – ma pan mój brokat na klapie.
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 Malpensa.
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.
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.
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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.
– 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.
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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.

Rozdział 2

Fashion School
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.
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– 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.
– 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
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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.
– 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 only! – 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.
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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
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?
– Dobra, dobra. Zaraz się wywiem. Bez nerw, siostro.
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– 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!
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.
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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?

Rozdział 3

Spotkanie klubowe
O szóstej mamy spotkanie naszej paczki, którą nazwałyśmy Audience Club.
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” . My – nasza paczka z Velo Moda – nie jadamy takich tłustych rzeczy. Velo wymaga wagi
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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 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
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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 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.
– 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.
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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.
– Gadaj po angielsku – będzie prościej – mówię.
– Przyszedł „man with a black suitcase” – 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.
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– 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.
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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! 1 – 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!
– Maniula, ty mówisz przez sen czy po węgiersku? – zapytała Kate całkiem przytomnie jak na osobę, która jeszcze chwilę temu spała głębokim młodzieńczym snem.
– 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.
1

(Węg.) Dzień dobry!
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– 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.
– 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.
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– Chciałabym, abyście z Tanią wzięły udział w pokazie w Nowym Jorku. Jedna
z was prawdopodobnie 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.
– 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.
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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:
– 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.
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O kurczę! Trudno o lepsze nazwisko. Sylwetka jak z wybiegu, metr osiemdziesiąt, słodka czarna grzywka nad śniadym czołem i roześmiane niebieskie
oczy. Wunderbar... wunderbar ... – 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.
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.
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– Inezka, ślub jest 6 sierpnia w katedrze w St. 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?

Z Kate w katedrze w St. Gallen
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Rozdział 30

Grant
Interamerican Society
of Hypertension (2004)
Na jednym z poprzednich kongresów wśród materiałów dostępnych
na stoiskach wypatrzyłam informację o kongresie Interamerican Society of Hypertension w São Paulo. Zachętą do uczestnictwa w nim
była możliwość otrzymania naukowego travel grantu zwalniającego
z opłaty zjazdowej. Przygotowałam trzy doniesienia plakatowe, które zostały przyjęte do prezentacji. Na ich podstawie otrzymałam naukowy travel grant, szczęśliwie niedyskryminujący badacza z uwagi
na PESEL. Grant pozwolił mi istotnie zracjonalizować koszty ekspedycji. Wyjazd, jak okazało się po jakimś czasie, był znakomitym pomysłem. Choć wymagał wielu przygotowań merytorycznych i inwestycji finansowych, to uczestnictwo w kongresie w sposób korzystny
wpłynęło na moją karierę zawodową.
Podróż transatlantycka zawsze jest dużym przeżyciem – daleko, kosztownie,
pytania typu jak to zniosę, co oznacza określenie, że na niektórych odcinkach może nie
być dróg dla pieszych przy śledzeniu map
miast amerykańskich i parę innych ciekawostek obcych Europejczykowi.
Zdecydowałam się na lot Lufthansą przez
Frankfurt. Cena biletu wynosiła około 2400 zł,
a inne koszty (hotel, jedzenie, upominki)
około 3400 zł według posiadanych rachunków, razem 5800 zł – co należy ocenić jako
budżet bardzo zdyscyplinowany.
Podróż rozpoczęła się o godzinie 19.00
w czwartek, 12 lutego 2004 roku. Mąż odIdentyfikator uczestnika kongresu ISH w São
prowadził mnie na lotnisko i bardzo dobrze
Paulo
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pamiętam chwilę, gdy się żegnaliśmy. Dokoła była zimna, ciemna lutowa atmosfera, a ja sama zmierzałam na drugi koniec świata. Przez chwilę chciałam wrócić
do domu i nie mieć nic wspólnego z tym zimnem i nieznaną ciemnością. Po chwili jednak otrząsnęłam się i poddałam lotniskowym procedurom.
Lot do Frankfurtu upłynął bez większych emocji, jeśli nie liczyć wrażeń z zerkania do business class, bo siedziałam w pierwszym rzędzie klasy ekonomicznej.
Wylądowałam we Frankfurcie o 21.00, a następny lot miałam o 22.40 z tego samego terminalu. Wyjście, z którego przyjmowano na pokład samolotu do São Paulo, znajdowało się zaledwie kilkadziesiąt metrów od miejsca przylotu i wszystko
odbyło się bezboleśnie. Nabrałam jakże błędnego przekonania, że wszystkie przesiadki są tak zorganizowane! Co więcej, witająca pasażerów na pokładzie stewardesa życzyła mi po polsku szczęśliwej podróży.

Bilet lotniczy do São Paulo
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Podróż z Frankfurtu do São
Paulo trwała około 12 godzin. Po
szczęśliwym wylądowaniu (13 lutego, w piątek!) szłam długimi korytarzami lotniska Guarulhos International, by stanąć w kolejce do
pogranicznika i utkwić w niej na
dobrą godzinę. Wyjaśniwszy pogranicznikowi powód przybycia
do Brazylii, przeszłam do części
Przekroczenie granicy brazyliskiej udokumentowane
w paszporcie
przylotowej.
Przed wyjazdem długo poszukiwałam odpowiedniego hotelu – chciałam, aby
można było względnie ławo dojechać do niego z lotniska oraz na obrady. Uznałam,
że warunki te spełnia Parthenon Flats Accor Hotels, Nacoes Unidas w dzielnicy Pinheiros. Wiele problemów nastręczało zlokalizowanie na posiadanej mapie papierowej zarówno miejsca
obrad, jak i zakwaterowania – a była to epoka
jeszcze sprzed Google
Maps. Trochę mnie niepokoiło to, że wszystkie
mapy dostępne w krajowej księgarni turystycz- Ta gruba księga zawiera kompletny plan São Paulo
nej kończyły się na skraju lokalizacji hotelu. Postanowiłam, że gdy tylko przyjadę do
São Paulo, kupię mapę całego miasta. Jak postanowiłam, tak zrobiłam – był to mój
pierwszy zakup na ziemi brazylijskiej.
Następnym etapem było zamówienie transportu do hotelu w lotniskowym biurze korporacji taksówkowej.
Po zgłoszeniu trasy i opłaceniu kursu
otrzymałam bilhete de informacao z adresem docelowym oraz ceną 100,69 reali, z którym udałam się na postój taksówek. Przejazd trwał około 60 minut,
Pokwitowanie za przejazd z lotniska do hotelu
odległość 58 km.
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Folder reklamowy hotelu
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Hotel zrobił na mnie przyjemne wrażenie,
niepozbawione jednak było ono elementów
emocji, gdy przy rejestracji dowiedziałam się,
że moje zamówienie szło przez Chile. Jęknęłam w duszy: No tak, numer mojej karty kredytowej mają już w Chile!
Na wszelki wypadek zdecydowałam się nie
obciążać karty kredytowej i płaciłam dolarami w gotówce. Miałam przy sobie stosowną
kwotę przywiezioną z Polski i płaciłam co kilka dni w recepcji za kolejne noclegi.
Od soboty do poniedziałku wypoczywa- Jadalnia w moim hotelu w São Paulo
łam po podróży i poznawałam okolicę. W poniedziałek rano po wspaniałym, aromatycznym śniadaniu (w Brazylii kawa, owoce, ciasta pachną zupełnie inaczej!)
zamówiłam taksówkę, aby pojechać do centrum kongresowego i dopełnić formalności rejestracyjnych.
Zamawianie taksówki w hotelu brazylijskim dostarcza zajęcia kilku pracownikom.
Jako osoba wychowana w realnym socjalizmie przeżyłam lekki szok. Zapytałam

Przed wyjazdem na obrady
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W oczekiwaniu na taksówkę

recepcjonistę o możliwość zamówienia taksówki. Elegancki młodzieniec gnąc się
w ukłonach, natychmiast przywołał umundurowanego pracownika dyżurującego
przy drzwiach, który wydawał dyspozycje innemu mundurowemu mającemu stanowisko pracy na zewnątrz, przed hotelem. Ten mundurowy zewnętrzny gwizdał
lub przywoływał dłonią kierowcę parkującego po drugiej stronie ulicy, po czym
następował uroczysty podjazd taksówki przed wejście do hotelu. Kierowca oczywiście wysiadał z taksówki i razem z mundurowym zewnętrznym asystował przy
moim wsiadaniu do pojazdu. Z trudem, ale powstrzymałam się od samodzielnego zamknięcia za sobą drzwi taksówki, w przeciwnym razie wyszłabym na ciemną socjalistyczną masę, co nawet zachować się nie potrafi w hotelu zaledwie trzygwiazdkowym.

Pokój hotelowy z aneksem kuchennym
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Rachunek hotelowy

Obrady odbywały się w Transamerica Expo Center oraz w położonym nieopodal Transamerica Hotel – jednak z uwagi na zawiłą topografię brazylijskiej przestrzeni między oboma obiektami krążyły autobusy. Organizatorzy kongresu wywiesili listę uczestników, z której dowiedziałam się o innych przyjezdnych z Polski.

W przerwie obrad
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Travel granty otrzymało łącznie 75 osób
z całego świata, z tego z Polski poza mną
dwie osoby.
Obrady rozpoczynały się od sesji World
Hypertension League. Po obradach był
lunch dla uczestników w niebywale eleganckiej restauracji – wnętrze pełne pięknych roślin zrobiło na mnie bardzo duże
Abstract Book z São Paulo
wrażenie.
Tego samego dnia wieczorem nastąpiło uroczyste otwarcie zjazdu – zapamiętałam jedynie piękną melodię hymnu brazylijskiego, która tak mi się spodobała, że
postanowiłam kupić ją na płycie. W klimacie przypomina mi Va pensiero z Nabucco.
Podczas uroczystości otwarcia kongresu opanował mnie ostry atak jet-lagu, co
nietrudno zauważyć, przyglądając się fotce – siedzę po prawej stronie w drugim
rzędzie i podtrzymuję przechyloną, opadającą sennie głowę, nie bacząc na wystąpienia Bardzo Ważnych Osób.

Otwarcie kongresu w São Paulo, @mimax2 w drugim rzędzie po prawej podtrzymuje opadającą
z powodu jet-lagu głowę
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Lista osób, które otrzymały travel grant
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Miejsce obrad kongresu ISH w São Paulo

Możliwość utrzymania stałego kontaktu z rodziną przez wysyłanie e-maili z odległego kontynentu wydała mi się bardzo pociągająca, jednak była to epoka zupełnie odmienna od współczesnej! Mało kto miał wówczas prywatny laptop, więc
na terenie kongresu zorganizowano stanowiska z komputerami dostępnymi dla
uczestników.
Korzystanie z tych urządzeń było niebywałym wyzwaniem, na które składały
się: wpływ jet-lagu, rozmowy po angielsku, a do tego klawiatura w języku portugalskim w wersji brazylijskiej!
Poniżej przykłady mieszanki tych wpływów na moją kondycję intelektualną.
Temat: wielkiswiat
Kochani
Pisze do was z adresu (innego) bo inne głupieja i mam wejscia ze strony.ten wielki swiat
jest podobny do naszego. pierwszza roznica to nie ma polskich liter na klawiaturze. hotel
jest 10 minut drogi by taxi od centrum kongresowego. Koszt 15 realitj. razy 1,4 zl,chyba.
Dlalm tej Andrei, zktora wymienialam korespondencje organizacyjna, broszke jako souvenir „from Poland i była bardzo happy. ona nie gada po angielsku ani ani, wiec gadka Szla
przez tlumacza. Rozna mlode braileiros zaglądają mi przez ramie wiec caluje was mocna
Wasza swiatowa i amerykanskopoludniowa
mima
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Dyżur przy plakacie na kongresie Interamerican Society of Hypertension w São Paulo

Dyplom uczestnictwa w konferencji International Society of Hypertension w São Paulo

178

Temat: wielki swiat Cd
Wysłalam maila, ale nie mam pewności czy dobrze wszystko zrobiłam wiec pisze jeszcze
raz.podroz była w porzo.moge smigać co tydzien za ocean.przyajzd z lotniska do hotelu
trawl godizne i kosztowal 40 usd, hotel jest ok.,mam ankes kuchenny,mieszkam na 10
pietrze,nieopodal jest supermarket i kupilam sobie platki,jogurty, wode i pieczywo i tak
dozywiam sie przez te dni.Do centrum kongresowego jest 10 minut by taxi. Bili ludize tu
nie chodza pieszo. wszedzie można placic dolarami. ulice olbrzymie miast wielki a gigantyczny. ludzie bardzo sympatyczni. Padaja po portugalsku do mnie nie martweic się co
rozumien, najlepiej wychodzi nam ok. przetrzymalam mlodych brasileros co dmuchali mi
w kark. Bede bezczelna, i mowie sobie ze teraz moja kolej.
Calusy gorace jak kawa brazylijska

Minęło już kilkanaście lat od wysłania tych e-maili, a ja ciągle śmieję się z zastosowanej w nich pisowni. Pamiętam, że zrezygnowałam z dużych liter, ale nie
ułatwiło mi to specjalnie kontaktu z klawiaturą. Córka tak skomentowała otrzymaną korespondencję:
Temat: wpływ kadarki
Piszesz jakby komputer był pod wpływem kadarki. To jednak dodaje listom wyluzowanego, południowego, brazylijskiego charakteru. Właśnie wróciłam z wykładu i biorę się za
preparowanie prowizorycznego obiadu. A propos zakupów jedzeniowych – jak zawsze
ucieszę się z paru drobiazgów słodyczowych.
Cmokos
Temat: Jestes slodka zaba
i piszesz porzadne listy, nie to co ojciec typu OK lub really? Teraz siedze w super eleganckim hoyelu Transamerica w biznes center i jak pieprzona pijawa kongresowa zalatwiam
formalnosci. Jestem bezczelniejsza niz przewiduja wszystkie normy ktore wpajano mi
za mlodu. Szukaja pewnej Denis co ma wszystko wiedziec. Czas sobie umilam pisaniem
do ciebie bo w tym biznes center wszystko jest. Jak zobaczylam komputer tozapytalam
czy mogę skorzystac. Of course odzxekli w paru jezykach, a każdy zrozumiałam. Dzis
bylam na zakupach i kupilam jedna plyte – omdlejesz z wrazenia jak zobaczysz. Jezyk na
supelek i dopiero po powrocie siurprajz. –PRZERWA- tu gadalam z Denis cos sie upieraja
ale nie poddaje sie.
Cmokos-cmokos
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Temat: dostep do internetu
Pisze do was obojga jeden list bo ogranicaja dostep do internetu do 10 minut. Zanim te
pieprzone serwery rozgrzeja sie i rozpoznam te portugalskie polecenia i jeszcze zapamietam, ze nie ma tu ogonkow to już minie czas. Mialam pierwszy dyzur przy plakacie.
Jestem bezpruderyjna pijawa naukowa. Obok mnie miala dyzur very przystoja badaczka
z Urugwaju margerita. Ona pracuje z roznymi viapmi i jeden ja odwiedzil, a potem mnie
tez. Powiedzialam mlodym kolegom, ze milo byc mlodym i zdolnym ale jeszze mijej byc
starym i zdolnym. A ta margerita z Urugwaju zapytala gdzie pracuje,a ja ze jestem freelancerem – a ona na to Duzom oczy i pyuta czy w Polsce to czeste.ja ze rzadkie – a ona
tak sadzilam. I tak to było.
Cmok-cmok robi wam swiatowy i naukowy smok.
p.s. siedzi kkolo mnie najbardziej egzotyczny badaz z całego kongresu – chodzi w kolorowych sukienkach (jest rasy innej niż biala) i na każdy dzien ma inna sukienak, dzis jest
w bezowej.

Po zakończeniu obrad z Grzegorzem Dzidą, który mieszkał w innym hotelu,
postanowiliśmy wybrać się na wycieczkę do centrum historycznego São Paulo.
Pierwszy odcinek podróży pokonałam taksówką, potem już we dwójkę korzystaliśmy z miejscowej komunikacji publicznej. Pod wpływem lektury przewodników
opisujących przygody bogatych turystów ubrałam się à la uboga krewna z brazylijskiej prowincji, co pozwoliło mi na swobodne poruszanie się po mieście i korzystanie z publicznych środków lokomocji bez obaw, że będę potraktowana jak
gringo, czyli bogata amerykańska turystka. Ponieważ nie miałam na sobie żadnych denerwujących świecidełek, nie
doświadczyłam żadnych uciążliwych
kontaktów z miejscową ludnością. Około godziny 16 zdecydowaliśmy się wracać. Podjechaliśmy komunikacją miejską w okolice hotelu kolegi, dalej miałam skorzystać z taksówki. Kierując się
do postoju, uświadomiłam sobie, że nie
będą już czynne żadne sklepy z powodu karnawału i muszę tutaj kupić coś do
Nieformalny strój na wycieczkę po mieście
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Fot. Krystyna Knypl

Fot. Grzegorz Dzida

São Paulo. Z prof. Grzegorzem Dzidą wyruszamy na wspólne zwiedzanie miasta.

jedzenia. Na zakupach zeszło mi około pół godziny. Po wyposażeniu się w tradycyjny zestaw, czyli pieczywo, woda oraz jogurty wsiadłam do taksówki.
Podałam nazwę mojego hotelu oraz ulicy. Kierowca ruszył, powtarzając głośno nazwę ulicy. Po chwili połączył się ze swoją centralą. Z rozmowy prowadzonej po portugalsku mogłam wnioskować, że pyta o szczegóły dojazdu do hotelu.
No cóż, zdarza się – pomyślałam, nie przeczuwając niczego szczególnego. Jechaliśmy kolejnymi szerokimi autostradami, a tłum samochodów gęstniał z minuty
na minutę. Za oknami zrobiło się szaro i nagle w okamgnieniu zapadła czarna noc.
Siedziałam w taksówce w wielkim brazylijskim mieście i byłam zdana na łaskę i niełaskę kierowcy, który co i raz dopytywał centralę o kierunek jazdy. Wokoło nas sunęło w czarnej nocy morze samochodów. Czułam się niczym małe ziarnko na pustyni…
Nie wiedziałam wtedy jeszcze, że ciemność w tej części świata zapada natychmiast, niczym za wyłączeniem pstryczka-elektryczka, a nie tak jak u nas – powoli.
To było coś nowego i jednocześnie niepokojącego.
Kierowca połączył się z centralą drugi raz, potem trzeci, coś dopytując. Podróż
zaczęła dłużyć się nieprzyjemnie – o ile w tamtą stronę jechałam nie dłużej niż
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Dziś już nie ma takich telefonów

15 minut, tym razem minęło już chyba pół godziny i nie było widać końca. Licznik
rytmicznie wybijał kolejne reale.
Miałam przy sobie około 30 reali i do pewnego czasu czułam się w miarę spokojnie, ponieważ poprzedni kurs na tej trasie kosztował kilkanaście reali.
Gdy minęło 40 minut, poczułam się trochę niespokojnie – czy aby jedziemy
w dobrym kierunku? Czy starczy mi pieniędzy na zapłacenie za kurs? Pocieszałam się, że w ostateczności zapłacę w dolarach, powszechnie tu przyjmowanych
w razie potrzeby. Podczas piątego już chyba połączenia z centralą z ust kierowcy
padło słowo Carrefour – zabrzmiało to jak cudowna muzyka, bo nieopodal tego
handlowego centrum był mój hotel.
Po chwili na horyzoncie ukazała się wieża centrum handlowego i zaraz potem
wysoki budynek mojego hotelu. Jechaliśmy 52 minuty, licznik wystukał nieco poniżej 30 reali i wszystko dobrze się skończyło.
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Avenida Paulista w São Paulo
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Ulotka informacyjna dla turystów
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Rozdział 31

Rok pełen aktywności (2005)
Spodobało mi się podbijanie wielkiego świata i zwiedzanie go na własną rękę. W następnym, 2005 roku ruszyłam na kongres Interamerican Society of Hypertension do Cancun w Meksyku, który odbywał
się od 17 do 21 kwietnia. Powodem wyjazdu było przyjęcie do prezentacji posteru Compliance with low salt diet in hypertensive patients.
Studiując przepisy ubiegania się o wizę amerykańską, odkryłam istnienie wiz
dla dziennikarzy. Spełniałam już wtedy nie tylko faktyczne, ale i formalne kryteria
bycia dziennikarzem – miałam press ID, czyli legitymację Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (od 2004 roku). Wizyta w ambasadzie przebiegła typowo, zapytano mnie o zawód oraz powód wyjazdu do Meksyku, a także zadano pytanie, czy
będzie pani raportować po podróży? co oznaczało, czy będę pisać artykuły na temat podróży. Po odpowiedzi, że tak, będę raportować, uznano, że kwalifikuję się
do otrzymania wizy dziennikarskiej typu „I”. Otrzymałam wizę na 5 lat, a po jej
wygaśnięciu złożyłam ponowny wniosek i otrzymałam drugą wizę na kolejne 5 lat.
Wiza ta pozwala na pobyt w Stanach Zjednoczonych oraz oficjalne wykonywanie
zawodu dziennikarza tak długo, jak jest ważna.
Bilet do Cancun z przesiadką na terenie Stanów Zjednoczonych był o wiele
tańszy niż na innych trasach. Otrzymanie dziennikarskiej wizy „I” przed podróżą
do Cancun zachęciło mnie do pełniejszego niż przesiadka na lotnisku odwiedzenia Stanów Zjednoczonych. W konsekwencji uzyskałam po raz pierwszy akredytację dziennikarską w Stanach Zjednoczonych na kongresie American Society of
Hypertension w San Francisco, o czym później.
Podróż rozpoczęła się 12 kwietnia 2005 roku, rejsem KL 1362 o 6.40 do Amsterdamu, gdzie wylądowałam o 8.50. Przeszłam do odpowiedniego wyjścia i spokojnie ustawiłam się w kolejce do samolotu do Houston, który startował o 10.30.
Nie wiedziałam jeszcze wtedy nic a nic o przeżyciach związanych z przekraczaniem granicy amerykańskiej.
Gdy podałam moje dokumenty, stewardesa przyjmująca pasażerów na pokład
spojrzała na mnie niezwykle przenikliwie. Dotychczas byłam przyzwyczajona, że
to ja patrzę na ludzi przenikliwym spojrzeniem, zastanawiając się, co się kryje
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Hotel Melia w Cancun – przerwa w obradach kongresu ISH. Zajrzałam na plażę, która jest na tyłach
budynku.

w danym człowieku, a tu ktoś inny patrzy wzrokiem dociekliwego badacza na mnie!
Przez chwilę nasze spojrzenia spotkały się i zmierzyły ze sobą. Ten krótki moment
był powodem pojawienia się potem w mojej powieści postaci Pani Naziemnej.
Podróż do Houston upłynęła bez specjalnych przygód, jeśli nie liczyć wrażenia,
że siedzę w samolocie do Nowego Jorku. Nawet przez chwilę byłam prawie pewna, że to samolot do Nowego Jorku – może na monitorze pokazywano trasę, którą podpowiadała moja wyobraźnia?
Pod koniec lotu rozdano karty I-94, z którymi zetknęłam się po raz pierwszy.
Wypełniłam oczywiście z pomyłką, teraz drukuję sobie kartę z internetu i mam
ściągawkę. Jej wypełnienie nie jest łatwe – wymaga podania różnych szczegółowych danych, jak numer paszportu, numer lotu czy adres zamieszkania w Stanach
Zjednoczonych. W Houston wylądowaliśmy o 13.40. Tamtejsze lotnisko wydało
mi się gigantyczne. W Cancun wylądowałam o 18.09, a lot upłynął bez większych
przeszkód. Zatrzymałam się w hotelu Batab.
Hotel był położony w downtown – cokolwiek to oznacza, a w wypadku Cancun
oznaczało godzinę drogi autobusem do zona hotelera, czyli miejsca obrad.
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Podczas obrad w Cancun największe wrażenie zrobił na mnie wykład dr.
Umberto Pagotto o rimonabancie w leczeniu otyłości. Zastosowanie rimonabantu jako leku odchudzającego poprzedziło opublikowanie w 2005 roku na łamach „The Lancet” wyników rocznych
badań.
Rok później zorganizowano konferencję dla prasy związaną z wprowadzeniem rimonabantu na rynek. Obrady odbywały się w Hilton Arc de Triomphe w Paryżu, zaproszono dziennikarzy
z wielu krajów, także mnie. Lek w opinii producenta miał być nieomal panaceum na nadmierną konsumpcję współ- Hotel Melia Cancun ma wspaniałe foyer – w przeczesnego świata. Dopytywaliśmy o różne rwie obrad podziwiam roślinność i fontannę
aspekty działań niepożądanych rimonabantu, ale producent niespecjalnie przejmował się naszymi pytaniami. Po trzech latach opublikowano wyniki obserwacji
dwuletniego stosowania rimonabantu, ciągle chwaląc lek. Tymczasem coraz więcej
było objawów ubocznych. Lek został wycofany przez European Medicine Agency
w następnym roku z powodu niebezpiecznych objawów ubocznych, między innymi
zwiększonego ryzyka samobójstw.
Po zakończeniu kongresu w Cancun pojechałam na wycieczkę do słynnych piramid
w Chichén Itzá. W autobusie przypadło mi
miejsce obok właścicielki sporych rozmiarów kapelusza w kolorze fioletowym. Turystka okazała się Amerykanką z Kansas
City. Poza kapeluszem miała też egzotyczne imię Tamara. Podczas podróży do piramid dowiedziałam się, że pracuje jako dyrektor marketingu w branży medycznej. Od
słowa do słowa po kilku godzinach byłyśmy
Cancun – mieszkałam w hotelu Batab
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Plan Cancun

Plaża hotelu Meliá Cancun, w którym odbywały się obrady
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Piramidy w Chichén Itzá

przyjaciółkami w amerykańskim tego słowa znaczeniu. Podczas drogi powrotnej
rozmawiałyśmy na różne tematy. Czułam, że w dłuższej konwersacji potykam się
o braki w słownictwie oraz problemy gramatyczne. Pod wieczór dojechałyśmy do naszych hoteli. Tamara żegnając się ze mną, wygłosiła z sympatycznym uśmiechem
zdanie: mogłabyś lepiej mówić po
angielsku… (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/384Meksykańskie pamiątki
moglabys-lepiej-mowic-po-angielsku).
Wypowiadając to zdanie, zachęciła mnie do nauki języka jak nikt wcześniej.
Duże zasługi muszę też przypisać mojej córce, mówiącej zawsze, gdy pytałam ją
o jakiś zwrot po angielsku, słynną w moim domu frazę: masz to wszystko w głowie,
tylko dobrze poszukaj.
Zapał do podróży miałam w 2005 roku wielki, bo ledwie w kwietniu wróciłam
z Cancun, już po miesiącu wybrałam się jako dziennikarz do San Francisco na kongres American Society of Hypertension, który odbywał się w dniach 14-18 maja.
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Wtedy po raz pierwszy zetknęłam się z pracą
w biurze prasowym kongresu. Osobiste laptopy
nie były jeszcze wtedy powszechnie dostępne, korzystałam więc ze sprzętu udostępnionego przez
organizatorów.
Obrady kongresowe pod względem tematycznym były takie sobie, ale ciekawym wydarzeniem
była wycieczka na zakończenie obrad do rezerwatu
sekwoi, którą wykupiłam w recepcji mojego hotelu.
Identyfikator dziennikarza akredytowanego na kongresie
Wzięłam sobie do serca słowa Tamary i podjęłam poszukiwania odpowiedniej szkoły, w której mogłabym ucywilizować swój angielski. Wszystkie były jednak nastawione na nastolatków, studentów, no może jeszcze „młodych
profesjonalistów”, ale kto by sobie
zawracał głowę panią dobiegającą
sześćdziesiątki!
Nie tracąc jednak nadziei, że
znajdę coś odpowiedniego, błąkałam się po internecie i zupełnie
przypadkowo natrafiłam na ofertę
W biurze prasowym kongresu ASH, San Francisco
Acadia Center for English Immersion w Thomaston. Szkoła obecnie przeniosła się do miasteczka Camden, około
25 km na północ od Thomaston. Placówka reklamowała się, że przyjmuje na naukę wszystkich chętnych, niezależnie od wieku.
Najstarszy student Acadia Center for English Immersion miał podobno 72 lata.
Podobało mi się takie podejście. Napisałam do właściciela i dyrektora w jednej osobie i po krótkiej wymianie korespondencji wykupiłam dwutygodniowy kurs nauki
języka angielskiego typu deep immersion. Inwestycja była dość poważna. Mimo
uzyskanej zniżki na legitymację dziennikarską sam kurs kosztował około 2000 dolarów. Ustalając warunki pobytu, poprosiłam o zakwaterowanie w rodzinie zbliżonej do mnie wiekowo, niepalącej. Sama byłam zdziwiona tym egoistycznym i asertywnym podejściem do rzeczywistości, ale uznałam, że 100% mojej uwagi ma być
skupione na nauce, a nie na znoszeniu z „godnością osobistą” ewentualnych mankamentów zakwaterowania.
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Dojechać z Warszawy do Thomaston nie
było ani łatwo, ani tanio. Zdecydowałam się
po długich poszukiwaniach na podróż podzieloną na dwa etapy. Pierwszy prowadził przez
Paryż do Bostonu, gdzie zatrzymałam się na
dwie noce. Organizując swój krótki pobyt
w Bostonie, sporo się naszukałam, aby znaleźć lokum w rozsądnej cenie. W końcu wybór padł na hostel o szumnej nazwie Berkeley Residency, w którym jednoosobowy pokój
bez łazienki kosztuje około 70 dolarów. Nie
mogłam też znaleźć serwisu autobusowego
z lotniska do hotelu i w rezultacie podróż na
tym odcinku odbyłam taksówką za około 30
dolarów w jedną stronę. Uboższa o kilkadziesiąt dolarów przekroczyłam podwoje Berkeley Residency, kierując się do recepcji, spotkanie z którą na długo utkwiło mi w pamięci. W hostelu tym funkcjonował bardzo ciekawy sposób dbania o bezpieczeństwo pokoi.
– Masz tu klucz do pokoju, który mieści się
pod numerem 432, ale na kluczu jest napisane 17 B. Dobrze zapamiętaj prawdziwy numer
Hancock Tower w Bostonie
swojego pokoju, bo na kluczu masz inny, ale za
to jak zgubisz klucz, to złodziej nie będzie wiedział, do którego pokoju on pasuje.
Wjechałam windą na czwarte piętro i weszłam do pokoju. Obejrzałam go, wspólną łazienkę… wszystko było bardzo niskobudżetowe. Jedynie widok za oknem był
pięciogwiazdkowy. Przed moim oczami pyszniła się słynna Hancock Tower. Nieważne były chybocące się krzesło, odrapane ściany łazienki i ta pchła, która skoczyła mi na nogę. Hancock Tower dawała mi poczucie, że jestem w wielkim świecie… Całą noc podziwiałam wieżę, bo nieopodal na ulicy grupa wyrostków urządziła sobie bardzo hałaśliwe street party.
Przez następne dwa dni zwiedzałam Boston, kupiłam też bilet autobusowy
linii Concord Trailways do Thomaston. Autobus odjeżdżał z South Station. Po
około trzech godzinach dojechałam do Portland, gdzie zostałam odebrana przez
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Dyplom ukończenia Intensive English Immersion Course

właściciela szkoły. Potem jeszcze około 130 km samochodem i byliśmy na miejscu. Edukacyjna trasa była więc następująca: Warszawa – Paryż – Boston – Portland – Thomaston. Moimi gospodarzami, u których kwaterowałam, byli Ursula
i Steve McCarthy. Ursula pracowała na wydziale politologii Georgetown University, a Steve był byłym wojskowym, a także zawodowym inwestorem giełdowym.
Struktura zajęć wyglądała następująco: od 9 do 12 lekcje grupowe, potem wspólny lunch i kontynuowanie konwersacji po angielsku przy stole. Po lunchu do godziny 16 czas wolny. Dwa razy w tygodniu od 16.00 do 17.30 odbywały się indywidualne lekcje z lektorem, a w pozostałe dni po południu jeździliśmy na wycieczki do pobliskich miejscowości, takich jak Camden czy Freeport. Kolacje jadaliśmy
z host family. Moi gospodarze uważali, że jestem nie lada atrakcją i zapraszali do
domu różne osoby, aby mnie z nimi poznać.
Jednak największym wydarzeniem w czasie mojego pobytu był huragan Katrina. Oglądałam wiele bezpośrednich transmisji w amerykańskiej telewizji i miałam
szerszy wgląd w ten niszczycielski żywioł.
Kurs zakończył się 2 września 2005 roku.
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Wyprzedzająco o kilka lat zetknęłam się wtedy z zagadnieniem suplementów
diety. Sprawa zażywania witamin ma duże znaczenie dla prawie każdego Amerykanina. Moja gospodyni Ursula pewnego niedzielnego popołudnia powiedziała:
– Krystyna, chodźmy do kuchni, pokażę Ci, jakie witaminy biorę – i zaprezentowała mi kilkanaście opakowań. Po czym zapytała: – A ty jakie witaminy zażywasz?
Na wiadomość, że nie biorę żadnych witamin ani suplementów, spojrzała na
mnie z dużym zaciekawieniem, a z jej oczu płynęło wprawdzie niewypowiedziane, ale łatwe do odczytania pytanie: Jakim cudem nie biorąc żadnych witamin ani
innych suplementów diety, jeszcze żyjesz, trzymasz się na nogach, a na dodatek
przemierzyłaś pół świata i w końcu wylądowałaś w naszym domu?
Na zakończenie pobytu otrzymałam na pamiątkę od Ursuli i Steve’a książkę z ich
wspaniałej biblioteki, z dedykacją. Gdy czytam po kilku latach słowa, które napisała Ursula w dniu mojego wyjazdu, to myślę, że
była dobrym psychologiem i spostrzegawczym
obserwatorem.
Podszkolona językowo ruszyłam na trzecią

Książka z pamiątkową dedykacją od Ursuli i Steve’a
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w ciągu 2005 roku wyprawę do USA na kongres American Heart Association w Dallas, a przy okazji odwiedziłam Tamarę w Kansas City.
Samo językowe przedsięwzięcie edukacyjne oceniam jako ze wszech miar udane. Udało mi się nadrobić zaległości powstałe z nie do końca trafnego wytyczania celów życiowych oraz z nieświadomości, że język angielski będzie potrzebny
na co dzień. Wcześniej nie byłam w stanie nawet wyobrazić sobie takiej potrzeby.
Żyliśmy w innym świecie.
Pod koniec roku 2005 uczestniczyłam w konferencji na temat zdrowia seksualnego w Kopenhadze.

Miejsce obrad kongresu medycyny seksualnej w Kopenhadze
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Egzamin z hipertensjologii (2006)
Nieoczekiwanie musiałam powrócić do intensywnego uczenia się medycyny jak za dawnych, młodych lat. Powodem było wprowadzenie
specjalizacji z hipertensjologii. Tryb postępowania w pierwszej sesji egzaminacyjnej był taki, że na zaproszenie konsultanta krajowego
lub konsultantów wojewódzkich składało się dokumenty świadczące o dorobku w dziedzinie hipertensjologii wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzamin u specjalizacyjnego. Zaprosił mnie do złożenia dokumentów konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii,
prof. Krzysztof Narkiewicz, z którym poznaliśmy się podczas kongresu Paryżu oraz uczestniczyliśmy w kongresie w São Paulo. Egzamin przebiegał w miłej atmosferze, ale trzeba było wcześniej odświeżyć wiedzę.
Dziennikarskie moje aktywności w 2006 roku ilustrowały nie tylko pobyt na
kongresie Study of Womens Sexual Health w Lizbonie, ale także na uroczystości
wręczenia w Zurychu nagrody Swiss Prix
Galien za bortezomib.
Obrady kongresowe w Lizbonie odbywały się w hotelu Marriott, dość daleko od
miejsca moich noclegów. Mimo to bohatersko postanowiłam całą trasę pokonywać pieszo. Uznałam, że to dobra okazja do zrobienia zdjęć, no i oszczędzenia na wydatkach
na komunikację. Droga w jedną stronę zajęła mi chyba ponad godzinę, dotarłam więc
na miejsce obrad dość zmachana. Było elegancko, ale skala obrad kongresowych nieporównanie mniejsza niż tych amerykańskich,
znanych mi z wcześniejszych konferencji
Mój dyplom specjalisty hipertensjologa
kardiologicznych. Ale za to jaka tematyka!
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Na konferencji neurologicznej
ECTRIMS w Düsseldorfie, 2009 r.

Bardzo ciekawa też była formuła kongresu. Zagadnienia związane z seksualnością kobiet omawiano w pięciu liniach tematycznych: 1) wzrok 2) dotyk
3) słuch 4) smak 5) węch.
W czasie sympozjum Seks a węch przedstawiono doniesienie An olfactory approach to female sexual desire disorders, w którym omówiono hipotezę, że obniżone pożądanie seksualne u kobiet można podnieść przez wąchanie specjalnie skomponowanego aromatu, dostępnego bodajże w postaci ko-

Konferencja o zespole kardiometabolicznym, Paryż
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Krystyna Hal-Hublewska) – author of two

novels „Panaceum or vocation to medicine”
and „Belo Horizonte”, short stories and poems.

Krystyna Knypl

DATE UNDER A SEQUOIA

stek zapachowych. Były próbki na stoisku producenta, ale chyba przełomu ten produkt nie wywołał.
Ciekawe też było uczestnictwo w International
Media Forum Cardiometabolism Risk w Paryżu.
Uczestniczyłam też w seminarium Sprzedaż
i marketing, nowe zwycięskie idee, strategia i taktyka prowadzonym przez prof. Philipa Kotlera
oraz uzyskałam wywiad po zakończeniu seminarium. Zapytałam, czy do leków też stosuje się marketing, będąc przekonaRandka pod sekwoją przetłumaczona na język angielski
na, że leki nie wymagają
Journalist collaborating as a freelance with

different editors. Wife of Mieczysław and mother
of Katarzyna and last but not least – medical

doctor, Ph.D., clinical specialist of European
articles concerning health care.
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Krystyna Knypl

Society of Hypertension and author of 170
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marketingu, pacjent bowiem przyjmuje je na zlecenie lekarza. Padła słynna
fraza: Tak, oczywiście, marketing ma
zastosowanie do sprzedaży leków, ponieważ leki to produkt masowy.
Opracowaliśmy też okładkę oraz
przetłumaczyliśmy fragment opowiadania Randki pod sekwoją na język angielski. Tę wersję wraz z naszyjnikiem
ze srebra i bursztynu podarowałam
Tamarze, mojej amerykańskiej znaNa dworcu w Kansas City
(znanym w Polsce z piosenki Skaldów)
jomej, autorce słynnej frazy „Mogłabyś lepiej mówić po angielsku” (https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/edukcja-pozamedyczna/384-moglabys-lepiej-mowic-po-angielsku).

Z Tamarą (na szyi ma podarowany przeze mnie naszyjnik z bursztynem) na tle Kansas City
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Przygotowując się do egzaminu z hipertensjologii, bardzo szeroko przeglądałam
literaturę specjalistyczną z tej dziedziny. Pomyślałam, że warto zebrać wszystko
w postaci książki i tak powstał Podręcznik hipertensjologii. Ponieważ książka miała numer ISBN, mogłam ją przesłać do Biblioteki Narodowej, Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek wojewódzkich jako tzw. egzemplarz obowiązkowy od wydawcy. Miłą pamiątką jest podziękowanie nadesłane przez jedną z bibliotek. Pierwsze wydanie książki miało okładkę czarno-białą. W 2019 roku Podręcznik hipertensjologii dostał kolorową okładkę-zajawkę w stylu Biblioteki Gazety dla Lekarzy i w postaci PDF został zamieszczony w internecie do swobodnego pobierania
i czytania (https://www.gazeta-dla-lekarzy.com/images/gdl_2019/Podr_Hipertensjologii_
Krystyny%20Knypl.pdf).
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Kierunek Bruksela (2008)
Rok 2008 rozpoczyna etap mojej kariery na salonach europejskich
jako akredytowany dziennikarz na konferencjach organizowanych
przez Komisję Europejską, a dokładniej przez CHAFEA, czyli Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności
w Brukseli oraz innych miastach europejskich.
Pierwsza konferencja, w której uczestniczyłam, odbyła się w Brukseli 5 marca
2008 roku i była poświęcona profilaktyce raka jelita grubego.
Uczestnicząc w kolejnych konferencjach, opisywałam na łamach różnych mediów problematykę związaną z zapobieganiem rakowi jelita grubego, komórkami
macierzystymi, transplantologią, HIV/AIDS oraz chorobami rzadkimi.
Oto lista konferencji organizowanych przez CHAFEA, w których uczestniczyłam jako akredytowany dziennikarz.
1. Konferencja poświęcona profilaktyce raka jelita grubego – Europacoln, Bruksela https://www.photoblog.com/mimax2/2008/03/07/7032008-europacolon-press-conference-in-european-parliament-brussels/
2. Europa against pain, Bruksela https://www.photoblog.com/mimax2/2010/05/05/5052010-europe-against-pain-symposium/
3. Innovation in Healthcare – SMe’s In Focus, Bruksela https://www.photoblog.com/
mimax2/2010/05/21/21052010-conferenceinnovation-in-healthcare-brussels/

Moja pierwsza akredytacja w Brukseli 5 marca 2008
roku na konferencji Europacolon

Makieta jelita grubego wystawiona
w gmachu UE przy ulicy Wiertza
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4. Organ donation and transplantation, Brukselahttps://www.photoblog.com/mimax2/2013/10/08/8102013-fourth-journalists-workshop-organ-donation-and-transplantation/
5. Innovation medicine – stakeholders forum, spotkanie z prof. R. Zinkernaglem,
Bruksela https://www.photoblog.com/mimax2/2013/05/14/14052013-innovativemedicine-initiatives-stakeholders-forum/
6. IMI Stakeholders forum – komórki macierzyste, Bruksela https://www.photoblog.
com/mimax2/2014/05/22/22052014-imi-stakeholders-forum-2014/
7. Media cluster meeting – HIV/AIDS, Ateny https://www.photoblog.com/
mimax2/2014/06/13/13062014-media-cluster-meeting-on-hivaids-in-athens/
8. Schorzenia neurologiczne wyzwaniem dla Europy, Bruksela https://www.
photoblog.com/mimax2/2015/02/26/26022015-schorzenia-neurologiczne-wyzwaniem-dla-europy-konferencja/
9. ACCORD project – transplantation and organ donation, Madryt https://www.
photoblog.com/mimax2/2015/06/03/362015-accord-project-madrid/
10. Seminarium o chorobach rzadkich, Leuven https://www.photoblog.com/mimax2/2017/02/28/28022017-ern-media-seminar-in-leuven/
11. Wyzwania dla zdrowia publiczne, Madryt https://www.photoblog.com/mimax2/2017/06/15/15062017-public-health-conference-in-madrid/
12. Antibiotic Awareness Day, Bruksela https://www.photoblog.com/mimax2/2017/11/16/16112017-european-antibiotic-awareness-day-part-2/
13. Best practices in implementing international health regulations, Athens https://
www.photoblog.com/mimax2/2018/06/07/7062018-conference-best-practices-in-implementing-international-health-regulations-athens/
Podczas mojego pierwszego wyjazdu do Brukseli uzyskanie akredytacji dla prasy
było nie lada wyczynem – karty wstępu na konferencję prasową wydawano w maleńkim pokoiku na tyłach unijnego gmachu przy ulicy Wiertza. Gdy dotarłam zmachana do mety akredytacyjnej, minę miałam nietęgą – zostało to uwiecznione na
zrobionej na miejscu fotografii do identyfikatora.
Pierwszy wyjazd do Brukseli zaowocował
dłuższą współpracą z CHAFEA (The Consumers,
Health, Agriculture and Food Executive Agency)
w następnym dziesięcioleciu.
Ciekawie było uczestniczyć w konferencji OrMoje miejsce na konferencji Organ
gan Donation and Transplantation – zarówno
Donation and Transplantation,
z powodu tematyki obrad, jak i miejsca, w którym
Bruksela, 2013 r.
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Konferencja Migrants and Health, Bruksela, 2018

się odbywały, czyli Berlaymont Building, siedziby Komisji Europejskiej, będącej
organem wykonawczym Unii Europejskiej. Budynek jest przy Rondzie Schumana, a jego oficjalny adres to 20 rue
de la Loi, której nazwa angielska to Law
Street, czyli ulica Prawa.

Ulica Wiertza, Bruksela

Identyfikator z konferencji poświęconej zdrowiu i migracji

Rachunek za pobyt w hotelu podczas pierwszego
wyjazdu dziennikarskiego do Brukseli
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Kierunek Ameryka Południowa
(2008)
Poznawszy uroki bywania w charakterze dziennikarza freelancera
w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, postanowiłam spróbować sił
jako dziennikarz akredytowany w Ameryce Południowej.
Mój poprzedni pobyt w Brazylii miał charakter naukowo-lekarski. Dość częstym wymogiem wobec dziennikarzy jest posiadanie zlecenia na wyjazd, czyli tzw.

Kongres w Buenos Aires
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letter of assignement. Zdecydowałam napisać sama, w końcu jestem freelancerem,
list następującej treści:
„To whom it may concern:
I am kindly asking you to register me as a journalist at The World Congress of
Cardiology, Buenos Aires, Argentina, 2008.
I am a freelance medical journalist from Poland, well-recognized by the readers
at national level, working for different editors. In the past I had the honour to be
accredited at the congresses of American Heart Association (2005, 2007), American Society of Hypertension (2005), International Society for the Study of Women Sexual Health (2007) and also at the European Parliament (2008) and many
other. Detailed information about my position and professional accomplishments
is available on my website.
I work as a regular collaborator for different editors. I wish to declare that after
the congress I shall prepare articles about World Congress of Cardiology and shall
submit them to my publishers. I would greatly appreciate a prompt response regarding my accreditation – receiving a confirmation is essential for starting journey preparations. Booking a flight early enough will enable me to rationalize the
costs, which as a freelancer I cover myself.”
Jasne wyłożenie wszystkich argumentów zostało docenione i otrzymałam zaproszenie na kongres jako dziennikarz, co wiązało się ze zwolnieniem z opłaty zjazdowej. Przygotowania do wyjazdu trwały około pół roku.
Rozmyślałam nad biletem, hotelami w Buenos Aires i Puerto Iguazu oraz transportem na lotnisko. Założyłam, że po długiej podroży z Europy powinnam zatrzymać się w przyzwoitym hotelu, tym bardziej że pierwsza konferencja prasowa była
tuż po przyjeździe.
Wybór padł na hotel Ibis. Na lotnisku czekałam dłuższą chwilę na bagaż. Pani,
która poszukiwała mojej walizki, była niezwykle wesołą osobą. – Jak się nazywasz?
– zapytała cała w uśmiechach. – Knypl? – Po
czym zawołała przez radiotelefon do pomocnika: – Kilo - Natalia - Yolanda - Pandora - Lola. Nikt nigdy wcześniej i nigdy potem nie literował tak mojego nazwiska. Te
wszystkie Key - En - Łaj - Pi – El są fatalne
brzmieniowo. Może lepiej wygląda literowaWysłałam SMS do męża o szczęśliwym
przylocie do Buenos Aires
nie mojego nazwiska wg standardów NATO.
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Brzmiałoby ono tak: Kilo - November - Yankee - Papa - Lima. Odebrałam walizkę i prosto z lotniska pojechałam do centrum kongresowego. Mimo iż byłam po długim locie, udało mi się zachować rewolucyjną czujność wobec kierowcy, który usiłował wysadzić mnie
w jakichś dwóch dowolnie przez niego wybranych miejscach 8-milionowego Buenos Aires!
Po drugiej próbie wręczyłam mu wydrukowaną z internetu fotografię centrum kongresowego i w końcu jakoś tam trafiliśmy. Obrady kongresowe były rozrzucone po wielu salach i nie
różniły się szczególnie od europejskich. Podob- Identyfikator kongresowy
nie część wystawowa miała międzynarodowy charakter. Zaliczywszy konferencję,
pojechałam taksówką do hotelu Ibis, a po drodze jeszcze zetknęłam się z hałaśliwą demonstracją upasionych związkowców, którzy widocznie pomyśleli, że mogę
być właściwą adresatką ich skarg.

Dyplom uczestnictwa w World Congress of Cardiology
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W Puerto Iguazu mieszkałam w hostelu Residencial Uno

Po zamknięciu obrad World Congress of Cardiology wzorem wielu uczestników postanowiłam polecieć do Puerto Iguazu, aby zobaczyć słynne wodospady. Lot
z Buenos Aires i przejazd taksówką z lotniska odbyły się gładko. Na kwaterę w Puerto Iguazu wybrałam hostel Residencial Uno. Cena noclegu wynosiła 45 dolarów
za pokój typu „ensuite”, co w żargonie hotelowym oznacza lokum z prywatną łazienką. Na apartament w słynnym hotelu położonym na terenie Iguazu National
Park nie było mnie stać. Doba w nim kosztuje prawie 600 dolarów!
W hostelu przywitał mnie wesoły właściciel w rozciągniętym t-shircie i grzebiąc w stercie papierów, odnalazł moją rezerwację, po czym podśpiewując pod nosem zaprowadził mnie do parterowego pawilonu, gdzie mieściły się apartamenty prywatne.
Mój apartament miał ciekawie zacienione okna, dawał schronienie przed upalnym argentyńskim słońcem, umeblowany skromnie – łóżko, taboret, obowiązkowy telewizor, no i łazienka. Pokój był w zasadzie czysty. Łazienka hmm... niekoniecznie sterylna, no cóż… bywa.
Pierwszej nocy usnęłam szybko, ale jak to zwykle mam na drugiej półkuli, obudziłam się koło 2.30. Za oknami rozciągała się perfekcyjna ciemność, gdzieś w oddali
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szczekały argentyńskie psy. Co
ja tu robię? Jak wrócę do domu?
Co mnie tu przygnało? – pomyślałam, z lekka szczękając zębami. Starałam się znaleźć odpowiedź na te podstawowe pytania, siedząc w małym argentyńskim miasteczku w dość obskurnym hotelu, wiele tysięcy kilometrów od domu i rodziny, ale Mój hostel – prysznic z elektrycznym podgrzewaczem wody
nic rozsądnego nie przychodzi- oraz przewodami zasilającym i uziemiającym
ło mi do głowy. Mój przewód pokarmowy w następstwie roztrząsania tych trudnych egzystencjalnych problemów dostał lekkiej nadczynności. Pognałam więc
do łazienki. Oczywiście woda w rezerwuarze WC była w objętości nie więcej niż
jednej szklanki. Trzeba więc nabrać wody spod prysznica. Wszystko odbywało się
w ciemności, bo postanowiłam przez cały pobyt nie zapalać światła, żeby nie wabić komarów. Informacje o ewentualności spotkania malarycznego komara na tym
terenie nie były jednoznaczne.
W ciemnościach podeszłam do prysznica, po chwili odnalazłam kran i odkręciłam go. Na górze przy prysznicu coś złowieszczo błysnęło. Zamknęłam wodę
i otworzyłam ją jeszcze raz. Błysk się powtórzył.
Spanikowana totalnie pomyślałam sobie: no tak, zaraz mnie prąd porazi pod
tym prysznicem i tak skończy się moja brawurowa wyprawa na koniec świata.
Wróciłam do pokoju i włączyłam internet. W Polsce było już rano, więc zadzwoniłam przez Skype do męża. Chwilę porozmawialiśmy i strach minął. Usnęłam.
Rano wykonałam kolejną próbę biologiczną z użyciem prysznica – uszłam z życiem! Uff! A więc można używać tego prysznica bez natychmiastowego doznania
porażenia prądem! Co za ulga!
Otworzyłam drzwi, aby opuścić pomieszczenie z niebezpiecznymi urządzeniami
elektrycznymi, ale to był początek tego, co
na mnie czyhało... Pod drzwiami mojego
pokoju leżał kilkucentymetrowy, dorodny
owad, nawet nie wiem jak się nazywał. Jedna wielka ohyda!
Owad przed moim pokojem
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Piękny motyl na drodze do Iguazu Falls

Na szczęście owad wyglądał na padniętego… no i nie był podłączony do prądu!
Jak przystało na rasowego podróżnika i fotografa, postanowiłam uwiecznić jego
wizerunek, no i… ignorować go.
Lot powrotny miałam dopiero za dwa dni. Nie było innego wyjścia, wszystko trzeba zaakceptować. Po nocach pełnych wrażeń i kontaktu z egzotycznymi
prysznicami elektrycznymi spacerowałam uliczkami klimatycznego Puerto Iguazu, fotografowałam i zastanawiałam się, czy może lepiej byłoby wybrać jakiś elegantszy hotel lub inny hostel, ale jednak nie zdecydowałam się na demonstracyjną przeprowadzką.
Do wodospadów pojechałam w pojedynkę. Na dworcu autobusowym kupiłam
bilet do Cataratas, czyli wodospadów właśnie, i po kilkudziesięciu minutach podróży po dość pustych drogach byłam na miejscu. Cały zwiedzany teren ma status parku narodowego i obowiązują bilety – o wiele droższe dla turystów zagranicznych niż dla Argentyńczyków. Po kupieniu biletu wchodzi się na ogrodzony
teren i rozpoczyna się wędrówka do wielkiej wody. Początkowo drogą wykładaną
płytami chodnikowymi przez zalesiony teren, przy której to drodze stoi tabliczka
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Wodospady Iguazu

Jako miłośniczka plecaków kupiłam jeden na pamiątkę
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informująca, że można spotkać się z niebezpiecznymi zwierzętami. Napędziła mi ona nielichego stracha. Ale wszystko dobrze się potoczyło – widocznie dzikie zwierzęta miały
tego dnia co innego na obiad. Po około półgodzinnym przedzieraniu się przez teren potencjalnie niebezpieczny dochodzi się do kolejki, która wiezie turystów w pobliże wodospadów. Dalsza droga odbywa się pomostami
wzniesionymi ponad różnymi odgałęzieniami
wodnymi, w których rzucają się w oczy pływające gady. Po kolejnych 30 minutach marszu
zaczyna się czuć w powietrzu mgiełkę i słychać narastający szum wody. Aż wreszcie doŚlad moich butów na argentyńskiej ziemi
chodzimy do samych wodospadów.
Odwiedziłam też w 2008 roku Berlin i Barcelonę (konferencja Euroscience
Open Forum).
Oglądając telewizyjne relacje o huraganie Katrina podczas pobytu w Thomaston nie sądziłam, że wkrótce zawitam do Nowego Orleanu, do którego wybrałam

Missisipi i ja, Nowy Orlean, 2005
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się 7 listopada 2008 roku. Zatrzymałam się w hotelu Country Inn and Suites na
315 Magazine Street. O Nowym Orleanie w powieści Pocałunek uzależnienia pisałam tak:
„Wiadomo było nie od wczoraj, że wypad jesienią do Nowego Orleanu dobrze
wpływa na kondycję każdego badacza, niezależnie od specjalności. Niespieszny
spacer stylowymi uliczkami French Market, słuchanie boskiego, nowoorleańskiego jazzu sączącego się z głośników nieomal każdego baru i kafejki, zatrzymywanie wzroku na setkach gadżetów w fioletowym kolorze, nierozerwalnie związanym
z tym miastem, czy wreszcie sympatyczny lunch na świeży powietrzu z pikantnym
gumbo jako daniem głównym – było tym, czego badacze medyczni potrzebowali
w stopniu nie mniejszym niż tlenu. Jakże wysoko plasował się badacz w sferach intelektualnych i towarzyskich, jeżeli potrafił wymienić co najmniej kilka przepisów
na gumbo! Umiejętność dyskusji na temat tego, czy w kociołku z gumbo powinny
dominować kraby, ryby, czy raczej krewetki – ale w żadnym wypadku ich odmiany koktajlowe czy królewskie! – utrzymywała badacza na odpowiednim poziomie
towarzyskim, za którym szedł poziom naukowy i w prostej pochodnej biznesowy!

Mój identyfikator i autoryzowany aparat fotograficzny
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Znajomość zagadnienia, czy Mandragora officinarum jest niezbędnym ziołem do
dobrego przyprawienia gumbo była nie mniej ważna, niż znajomość ostatnich wytycznych na każdy temat, od diagnozowania nadciśnienia poczynając, na skutecznym wsiadaniu do autobusu kongresowego w godzinach szczytu, z updatem dla
każdego przystanku na całej trasie, kończąc. Badacze, dla których przepisy kuchenne były zbyt banalne, mogli skupić się na przykład na dyskusji o ścieżce dźwiękowej słynnego dokumentu Hurricane on the Bayou oraz solówkach skrzypcowych
Amandy Shaw, co pozwalało im na utrzymanie równie wysokiego poziomu notowań w towarzystwie.”
Na kongresie American Heart Association w Nowym Orleanie był niespotykany na innych kongresach punkt regulaminu dla dziennikarzy – obowiązywała nie
tylko akredytacja dziennikarza, ale także autoryzacja jego sprzętu fotograficznego.
W 2008 roku napisałam 10 artykułów do „Kardioprofilu”, „Gazety Lekarskiej”
oraz rozdział do książki Choroba wieńcowa u kobiet.
Podczas jednej z dłuższych podróży za ocean na pokładzie samolotu napisałam:
Nadałam wielką walizkę na taśmę,
aby umknąć z pułapki codzienności,
i horyzont oswajam z zapałem.
Płynnie odrywam się od ziemi
dzięki boskiemu prawu fizyki,
że na ciężar ludzkich doświadczeń
nie działa ziemskie przyciąganie.
Każdą mą podróż pobłogosław, Panie…
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Pora na podróże krajowe (2009)
Nadeszła także pora na podróże oraz zaszczytne akredytacje dziennikarskie w kraju. Podróże związane były z realizowaniem cyklu wykładów dla lekarzy i farmaceutów w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu.

Bydgoszcz

Zaproszenie na premierę w Teatrze Wielkim
w Warszawie

Akredytacja do Sejmu RP
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Zaproszenie na konferencję w Belwederze

Zaszczytne akredytacje dziennikarskie dotyczyły konferencji w Pałacu Prezydenckim z okazji 20-lecia medycyny rodzinnej w Polsce oraz konferencji w Belwederze na temat zdrowia publicznego.
Akcentem krajowym była także wizyta na premierze Orfeusza i Eurydyki w Teatrze Wielkim, przedstawienie reżyserowane przez Krzysztofa Warlikowskiego, ze
scenografią Małgorzaty Szczęśniak, która zaprosiła nas na ten spektakl.
Ciekawych wrażeń dostarczyło mi jedno ze szkoleń w Warszawie, opisane na
moim fotoblogu.
Świat ostatniego przystanku
Jak wiadomo podróże dzielą się na realne, wirtualne oraz eksperymentalne. Dotychczas opisano czterdzieści rodzajów podróży eksperymentalnych. Te ostatnie
mają w sobie pewien minimalistyczny klimat, który znajdzie uznanie osób mających ograniczony budżet. Możemy opuścić dom, jednak nie opuszczając miasta.
Taka podróż jest zalecana dla podróżników mogących pozwolić sobie na wydatek
kilkudziesięciu złotych.
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Eksperymentalny podróżnik Alex Landrigan informuje, że podczas takiej podróży testujemy hipotezę badawczą, która brzmi: Przyjemność podróżowania jest
możliwa bez opuszczania domu na dłużej.
Do odbycia podróży niezbędne jest zarezerwowanie miejsca noclegowego w hostelu, zakup przewodnika po mieście, w którym mieszkasz oraz planu tego miasta.
Konieczny jest oczywiście strój turystyczny. Kurtka, odpowiednie buty, naszyjnik
z koralików rodem z Bali, aparat fotograficzny, plecak uczynią cię rasowym uczestnikiem takiej wyprawy.
Metodologia podróży według Alexa Landrigana jest następująca: po pierwsze
poproś kogoś bliskiego, aby podrzucił cię na lotnisko. Stamtąd złap najtańszy środek transportu i dojedź do zarezerwowanego hostelu. Po zameldowaniu się w hostelu spędź czas na zwiedzaniu miasta, życiu towarzyskim z innymi backpackerami, spożywaniu typowych posiłków, takich jak pizza, piwo, orzeszki, krakersy.
Surfuj dużo po internecie, rób zdjęcia, także nowo poznanych backpakerów, żebyś
miał potem co pokazać na fotoblogu. Rano zjedz śniadanie składające się z kawy,
chleba tostowego oraz dżemu.
Uważaj na swój budżet i nie rozrzucaj pieniędzy, jak to czasem może ci się zdarzać
w weekend, kiedy nie jesteś backpakerem. Gdy podróż zbliża się do końca, pojedź
na lotnisko transportem miejskim, skąd powinna odebrać cię stęskniona rodzina.
Tego rodzaju podróż eksperymentalna jest świetnym sposobem na zaprzyjaźnienie się z ludźmi z całego świata, sfotografowaniem się z nowymi przyjaciółmi,
oderwaniem od rutyny dnia codziennego przy naprawdę niewielkim budżecie.
Inny model proponuje Rachael Anthony – jest to podróż do ostatniego przystanku. Hipoteza badawcza tego rodzaju podróży eksperymentalnej brzmi: Poznaj
świat ostatniego przystanku.
Metoda polega na podróży pociągiem, promem, w ostateczności autobusem
miejskim lub tramwajem – gdy inne środki lokomocji z jakichś względów odpadają.
Wsiądź do pociągu byle jakiego i jedź do końca trasy. Jeśli to możliwe, wynajmij
tam pokój w hotelu i rozpocznij zwiedzanie najbliższej oraz dalszej okolicy. Dla zapewnienia sobie poczucia, że podróżujesz i masz sztywne obowiązki czasowe, nastaw zegar na godzinę 5.30 i bohatersko wstań o tej porze. Niewyspanie jest wszak
nieodłącznym elementem każdej podróży – bez alarmu ani rusz!
Ostatni przystanek kojarzy się z zanikającą cywilizacją. Dlatego Rachel radzi zabrać coś z minionej epoki cywilizacyjnej, na przykład aparat fotograficzny
starego typu, gdy jest to podróż miejska, w zupełności flashpackerowi powinien
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wystarczyć. Może też być stara komórka i próba połączenia się z nią z miejsca
docelowego.
Postanowiłam odbyć na wzór Racheli podróż do ostatniego przystanku połączoną z realizacją wyzwania edukacyjnego. Przygotowania rozpoczęłam od wcześniejszego położenia się spać, abym miała kondycję w trudnym dniu podróży eksperymentalnej. Wyspana zerwałam się punktualnie o 5.30. Spędziłam godzinkę na
porządkowaniu komputera, bo nieużytkowany przez kilkanaście godzin zgromadził wyjątkowo obfitą korespondencję służbową. Po jej uporządkowaniu zjadałam
śniadanie, spakowałam plecak i o 8.10 udałam się na przystanek tramwajowy przy
placu Narutowicza, w pobliżu którego mieszkam. Okolica placu już sama w sobie
mogłaby być celem podróży, postawiono tam bowiem ohydny okrąglak o nazwie
Le szalet w miejscu funkcjonującego tam w dawnych latach przybytku. Obecnie
jest to miejsce sprzedaży piwa licznie gromadzące amatorów tego trunku, którzy
po paru kuflach kiwając się na nogach komunikują się między sobą z użyciem niewyszukanej polszczyzny.
Rano lokal był jeszcze nieczynny, więc bez dodatkowych atrakcji wsiadłam
w tramwaj nr 1. Pojazd był nowoczesny, miał różne bajery wewnątrz i na zewnątrz.
To, że jest mało wygodny dla pasażerów oraz niewiele osób do niego wchodzi, nie
miało większego znaczenia, bo był to sobotni poranek.
Po paru minutach dojechałam do pętli Banacha. Po lewej stronie w obłokach
porannej mgły majaczyły budynki placówki na co dzień skupiające świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców usług zdrowotnych. Pokonałam odcinek między
pętlą Banacha a ulicą Trojdena przez egzotyczny teren będący chyba we władaniu
wspomnianego świadczeniodawcy. Ponieważ oszroniona zimowa przyroda wyglądała bardzo fotogenicznie, pstryknęłam parę fotek. Niespodziewanie odkryłam, że
na budynku po prawej stronie są dwie duże mozaiki.
Podróże kształcą! – przekonałam się po raz kolejny. Dotarłam do ulicy, która
okazała się ulicą Pawińskiego, a nie Trojdena, jak skłonna byłam przypuszczać –
nonszalancko nie wydrukowałam sobie trasy z map Google. Musiałam wiec zapytać o drogę, ale jak to zwykle bywa, zapytana osoba nie umiała wskazać właściwego kierunku. Po paru minutach szczęśliwie dotarłam do miejsca mojej medycznej edukacji podyplomowej. Po chwili odebrałam sms od koleżanki, z którą byłam
umówiona: Jestem, mam dla ciebie miejsce. Siedzę paracentralnie.
Co znaczy paracentralnie??? – pomyślałam i zaczęłam rozglądać się we wszystkich kierunkach. Przeleciałam wzrokiem całą salę, wymieniłam ukłony z licznie

216

zgromadzonymi znajomymi. Po kwadransie lustrowania sali odnalazłam koleżankę. Faktycznie siedziała idealnie paracentralnie. A mogła siedzieć przecież nieco
donosowo lub trochę przyskroniowo – pomyślałam ;)).
Ciekawe też były wyjazdy na konferencje do Berlina, Paryża, Düsseldorfu, Budapesztu. Druga podróż do Paryża wiązała się z udzielaniem pomocy na pokładzie samolotu pasażerowi z Izraela. W związku z tym doświadczeniem powstał
tekst unformal CV.
W 2009 opublikowałam 15 artykułów dla „Gazety Lekarskiej” i „Menedżera
Zdrowia”.
Dla „Gazety Lekarskiej”, z którą współpracowałam w latach 2006-2012 na zaproszenie redaktora naczelnego dr. Marka Stankiewicza, pisywałam felietony, w których komentowałam bieżące zagadnienia dotyczące środowiska lekarskiego oraz
prowadziłam rubrykę „Rozszyfruj Receptę”. Pokazywałam w niej różne nieczytelne recepty i prosiłam czytelników, aby rozszyfrowali, co jest napisane. Rubryka cieszyła się bardzo dużą popularnością i mimo że niektóre recepty były bardzo trudne do odczytania, zawsze nadsyłano prawidłowe rozwiązania.
Poza rubryką „Rozszyfruj Receptę” moim drugim „znakiem firmowym” była
dżinsowa bluza z podniesionym kołnierzem (ważny element rozpoznawczy!), w którą jestem ubrana na fotografii ilustrującej moje felietony.
Na jednej z konferencji rozmawiałam z koleżanką, która w pewnym
momencie stwierdziła:
– Już gdzieś panią widziałam.
Dla przypomnienia podniosłam
kołnierz mojej bluzy i zapytałam:
– Czy teraz kojarzy pani, skąd
się znamy?
– Już wiem! „Rozszyfruj Receptę”!
Bluza obok koszuli dżinsowej
jest miłą pamiątką po wyprawie do
San Francisco, która zapoczątkowała moje wyjazdy na kongresy amerykańskie.
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Kierunek Atlanta (2011)
Największe kongresy kardiologiczne w Stanach Zjednoczonych,
a także na świecie są organizowane przez American Heart Association oraz American College of Cardiology. Uczestniczy w nich każdego roku 30-35 tysięcy ludzi ze wszystkich kontynentów.
Dwukrotne uczestniczenie w kongresach American Heart Association (Dallas, Nowy Orlean)
zachęciło mnie do poznania kongresów organizowanych przez konkurencyjną organizację, jaką
jest American College of Cardiology. W roku 2011
kongres ACC wypadał w Atlancie.
Niewiele wiedziałam o tym mieście – siedziba CNN, coca-coli i czego jeszcze? Z niczym wię-

Na kongresie American Heart Association w Dallas

cej mi się nie kojarzyło. Akredytacja w wypadku freelancera wymagała wysłania legitymacji prasowej oraz PDF-ów
dwóch artykułów o tematyce
kardiologicznej opublikowanych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Po długich rozmyślaniach
zarezerwowałam pokój w Wellesly Inn Atlanta Airport, który położony był w odległości
1,9 mili od lotniska. Koszt
Siedziba CNN jest nieopodal centrum kongresowego w Atlancie 51,70 dolarów za nocleg bez
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śniadania. Jak to zwykle w Ameryce bywa,
miał wspaniały coffeemaker z kawą tradycyjną i bezkofeinową, uzupełnianą codziennie
przez sympatyczny personel, z którym zawarłam niepisaną umowę – odstąpienie od dokładnego i codziennego pucowania łazienki
oraz odkurzania pokoju owocowało podwójną porcją opakowań kawy.
Dotarcie na miejsce obrad kongresowych
w Atlancie wymagało wyjątkowego zdeterminowania i zorganizowania. Gdy mieszka
się w oficjalnym hotelu kongresowym, sprawa jest prosta, bo na trasie hotel – centrum
kongresowe kursują specjalne autobusy. Gdy
mieszka się w innym miejscu, trzeba samoIdentyfikator dziennikarza akredytowadzielnie organizować sobie dojazd. W wy- nego na kongresie ACC w Atlancie
padku Atlanty trasa obejmowała trzy techniki poruszania się do przodu: shuttlebusem
hotelowym do lotniska, czas przejazdu około 20 minut, pociągiem systemu MARTA do
centrum Atlanty, linią czerwoną z przystanku Airport do przystanku Five Points, wg rozkładu to 20 minut jazdy. Do tego dokładamy
około 15 minut pieszo przez przestronne ulice Atlanty do Georgia World Congress Center przy Andrew Young International Blvd.
Do tego doliczamy oczekiwanie na poszczególne środki lokomocji i sumujemy czas
– w praktyce oznaczało to dwie godziny po- Przed obradami w Atlancie
trzebne na przejazd z hotelu na miejsce obrad w jedną stronę.
Korzystając z kolejki systemu MARTA, czyli Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority, kupowałam passy wieloprzejazdowe. Bilet jest z paskiem magnetycznym, po przyłożeniu do czytnika wchodzi się na teren MARTA. Także wychodząc
z metra, trzeba sczytać bilet, aby zostać wypuszczonym. Bilety kupuje się w automatach, które zawsze są dla mnie zagadką, ale przy każdym stoi pracownik skory
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Centrum kongresowe w Atlancie

W press roomie... praca wre

do pomocy. Tak już jest, że jeśli tylko chcesz
wydać w Ameryce pieniądze, zawsze ktoś
pospieszy ci z pomocą!
Pierwszego kongresowego dnia press
room był wprawdzie otwarty, ale nie było
jeszcze zbyt wielu dziennikarzy. Następnego dnia wszystko się zmieniło – press
room był wypełniony po brzegi. Dziennikarze mieli w nim do dyspozycji dostęp do
internetu oraz catering. Niezwykle smaczne lunche serwowano w Atlancie! CiekaZ prof. Krzysztofem J. Filipiakiem na sali obrad
wostką organizacyjną było to, że obszar w Atlancie
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Pilsen – meksykańska dzielnica Chicago jest znana z wielu murali

dla dziennikarzy był oddzielony od pozostałej części kongresowej i bardzo skrupulatnie sprawdzano identyfikatory.
Poznawszy trochę kongresy kardiologiczne, pomyślałam, że warto zobaczyć, jak
funkcjonuje kongres onkologiczny, a właśnie nadarzała się okazja w postaci kongresu American Society of
Clinical Oncology w Chicago. Obrady jak obrady, ciekawym wydarzeniem było
obejrzenie murali w meksykańskiej dzielnicy Pilsen,
gdzie poszłam z mojego hotelu na piechotę.
Podczas tego dość długiego spaceru widziałam scenę
jak z filmów – trzech policjantów zatrzymało dwóch
młodzieńców, którzy podChicago
czas rewizji stali w rozkroku
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z rękami na masce samochodu. Szkoda, że nie mogłam tego sfotografować!
Mijałam policjantów specjalnie wolnym krokiem,
żeby przyjrzeć się szczegółom – więc ta odzywka, którą słyszymy w filmach: „połóż ręce na masce samochodu i nie ruszaj
się” ma znakomite znaczenie dla bezpieczeństwa zatrzymującego – eliminuje
gwałtowne ruchy, w wyniku których zatrzymany
Rzym
mógłby zagrozić stróżowi bezpieczeństwa. Młodzieńcy mieli na twarzach głupawe uśmieszki w stylu „ale fajnie się bawimy”.
Byłam też w Rzymie na International Summit Change Pain.
W roku 2010 opublikowałam 28 artykułów w czasopismach: „Gazeta Lekarska”,
„Diabetyk, Na Zdrowie”, „List do Pani”, „Menedżer Apteki”.

Konferencja Change Pain w Rzymie
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Witaj, Algierio!
(2011)
Po podróżach europejskich
i na kontynenty obu Ameryk
nadeszła pora na inne kierunki. Współczesny świat zrobił się globalny, a jednym z przejawów tego zjawiska jest podejmowanie pracy przez młode
pokolenia w różnych krajach i na różnych kontynentach. Kate podjęła wraz z mężem Maciejem pracę w polskiej ambasadzie w Algierze. Moje przygotowania do wyjazdu objęły więc próbę nauki podstaw języka francuskiego. Szybko jednak utwierdziłam się w przekonaniu, że jest to język raczej niemożliwy do opanowania, poza zwrotami typu „nie rozumiem”, „dziękuję”, „dzień dobry” oraz „do widzenia”. Liczyć nauczyłam się do pięciu i dalej ani rusz!
Każdy Polak i Polka przebywający dłużej na obczyźnie na wiadomość,
że przyjedzie ktoś z Umiłowanej Ojczyzny, ma atak smaków na: 1) krówki
2) mieszankę wedlowską 3) polski chleb
4) kiełbasę 5) kabanosy 6) kiszone ogórki 7) kiszoną kapustę 8) pączki 9) serek
wiejski 10) niekiedy sękacz, śledzie lub
inne niecodzienne produkty. Nie ma
wyjątków od tej top ten listy. Za polskimi kabanosami na obczyźnie tęsknią nawet wegetarianie, bo to są smaki
rodzinnych stron! Zaopatrzyłam się we
wszystko, jak przystało na przybywającą
z Polski i ruszyłam w drogę, aby odwieJeszcze w Warszawie. Helcia zasnęła w objęciach
dzić przebywającą tam córkę z rodziną. Kate, niebawem obie wyruszą do Algieru.
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Trzy Lwy w Algierze

Algier jest miastem bardzo malowniczo położonym na licznych wzgórzach,
z których rozciąga się piękny widok na Zatokę Algierską. Uliczki są wąskie, kręte,
wiją się w górę i w dół, stanowiąc prawdziwe wyzwanie dla kierowcy.
Wszystko jest bardzo fotogeniczne, choć żywot fotografa nie jest tu łatwy. Z powodu odmiennego stylu życia niż w Europie czy Ameryce oraz bardzo skromnie
rozwiniętego ruchu turystycznego osób fotografujących jest niewiele. Jeżeli spotyka się je, to głównie w takich miejscach jak bazylika, ale też raczej na zewnątrz
niż wewnątrz. Każdy turysta w Algierze powinien odwiedzić: bazylikę, ogród botaniczny i pocztę główną.

Widok na Zatokę Algierską
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Bazylika w Algierze z zewnątrz i wewnątrz

Bazylika ma niepowtarzalną bryłę, przepiękne kolory oraz malownicze umiejscowienie. Charakterystyczne dla tego rejonu motywy z dominacją koloru niebieskiego przyciągają wzrok.
Przepiękne wnętrze z napisem „Matko Boska Afrykańska,
módl się za nas oraz
za muzułmanów”.
Sprzed bazyliki jest
olśniewający widok na
zatokę. Kolory – błękit i biel.
Piękny błękit morza – może jeszcze
nie odcień karaibski,
ale całkiem blisko. Patrząc na zdjęcia z szerszą panoramą domów,
można zrozumieć, dlaczego mówi się Alger
la Blanche.

Mój pokój w Algierze odwiedził gekon
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W zoologicznej części ogrodu botanicznego

Ogród botaniczny, zbudowany w 1830 roku, ma ponad 30 hektarów. Dzieli
się na „ogród francuski”, „ogród angielski” oraz zoo. Niezwykle piękny to ogród,
zwłaszcza w części angielskiej.
Urody części francuskiej nie mogłam docenić, okazało się bowiem, że w powietrzu fruwa coś uczulającego i skutkującego u mnie ostrym atakiem kataru siennego.
Jak by nie patrzeć, ze wszystkim co francuskie nie wiedzie mi się szczególnie łatwo.
Poczta główna, otwarta w 1910 roku, jest jednym z piękniejszych w całym mieście gmachów. Urodą dorównuje mu jedynie architektura bazyliki. Biała bryła budynku wpisuje się w koloryt miasta. Dokładniej rzecz biorąc, dominują w panoramie Algieru raczej budynki beżowe niż białe. Gdy zbliżamy się do gmachu poczty,
uwagę naszą przyciągają przepiękne łuki zdobiące wejście. Kierujemy więc aparat ku górze, aby utrwalić ich niecodzienną urodę. Patrząc w górę, wchodzimy do
środka, gdzie zachwyca nas swą urodą sufit. Skoro pozycja zadartej głowy nam się
utrwaliła, to wychodząc, jeszcze raz rzucamy okiem na sklepienia łuków zewnętrznych i podziwiamy... podziwiamy... podziwiamy bez końca...
Bab Ezzouar to kolejny malowniczy i wart odwiedzenia punkt na mapie Algieru.
Jest to galeria handlowa, nowoczesna i elegancka, z dobrym asortymentem towarów, otwarta w 2009 roku. Można tam zrobić zakupy, zjeść obiad, zostawić dziecko w miniprzedszkolu, wstąpić do fryzjera.
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La Grande Poste d’Alger z zewnątrz i w środku
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W ogrodzie botanicznym

Hotel El Djazair, Algier
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Z kolei hotel El Djazair (wcześniej
Saint George) to wspaniały, elegancki
obiekt z dawnych czasów, otwarty w 1889
roku. Bywali w nim królowie, pisarze, artyści i… późniejsi rewolucjoniści. Dookoła hotelu jest przepiękny ogród, do
którego egzotyczne rośliny sprowadzano z całego świata. Są też piękne ceramiki. Kilka restauracji serwuje międzynarodową kuchnię, my wybraliśmy się
do chińskiej. Podczas pobytu w Algierze w 2011 r. brałam udział w wyborach.
Przy urnie wyborczej, Algier
Ważnym wydarzeniem w 2011 r. było
uczestniczenie w promocji diety z ograniczeniem jonu sodowego i udział w telewizji śniadaniowej oraz w audycji radiowej. Była
to kampania ogólnopolska – podsumowaniem
azety Krystyna Knypl
Lekarzy
jej jest moja specjalna strona internetowa Nie
przesalaj (https://sites.google.com/site/nieprzesalajCywilizacja
krystynaknypl/).
jonu sodowego
Podsumowaniem aktywności o diecie z ograniczeniem soli była też moja książka Cywilizacja
jonu sodowego.
Uczestniczyłam ponadto w audycjach radiowych i programach telewizyjnych na temat recept, wspierając kolegów pracujących na NFZ
Moja monografia Cywilizacja jonu
w ich proteście receptowym.
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sodowego wydana w serii Biblioteka
„Gazety dla Lekarzy”

W 2011 roku opublikowałam 32 artykuły
– pisałam dla „Lekarza Praktyka”, „Diabetyka”,
„Vertigoprofilu”, „Gazety Lekarskiej”.
Otrzymałam też medal przyznany przez
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie za pracę
na rzecz środowiska lekarskiego.

229

G
L

ISSN 2084-5685

Omnium profecto artium medicina nobilissima

• Nowości
• Artykuł
poglądowy

dl@

miesięcznik

2_2019_luty

azeta
ekarzy

Rozdział 39

Mam swoją
„Gazetę
dla Lekarzy”
(2012)

• Dobre wzorce

O wydawaniu czasopisma poświęconego medycynie myślałam już od pewnego czasu. Miało się ono nazywać „Poradnia Nadciśnieniowa”, nawet zaprojektowaliśmy okładkę. RozSzczęście
wój i wzrost znaczenia mediów
Okładka „Gazety dla Lekarzy” nr 2/2019
społecznościowych wpłynął na
zmianę pierwotnych planów i zamiast czasopisma naukowego zdecydowałam się na wydawanie czasopisma środowiskowego o profilu
bliższym codziennym problemom lekarzy.
• Lektura na każdą
porę roku

W styczniu napisałam do „Gazety
biblioteka
Lekarskiej” artykuł o proroczym tytuazety Krystyna Knypl
dl@
le Rzeczywistość równoległa, no i stało
Lekarzy
się! Tak pisałam na gorąco na fotoblogu:
To jest
„Na początku roku zakończyłam pra• Dlaczego
Ameryka?
cę dla jednego z moich wydawców me• São Paulo
dycznych. Zastanawiałam się, co po• Cancun
• San Francisco
winnam robić dalej. Może warto ułożyć
• Boston
się na dowolnie wybranym boku, w od• Dallas
• Kansas City
powiednim punkcie miasta i czekać, aż
• Orlando
nadarzy się okazja? Ale kiedy ona przyj• Buenos Aires
• Nowy Orlean
dzie do człowieka? A może pójdzie ta
• Atlanta
okazja drugą stroną ulicy, wiadomo jak
• Chicago
one potrafią się błąkać! I co wtedy zrobię??? Rozmyślałam więc… Mając nieco Jedna z pozycji Biblioteki „Gazety dla Lekarzy”
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Ameryka!
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więcej czasu spacerowałam po mieście… fotografowałam murale… aż na jednym
z nich przeczytałam: musisz mierzyć wyżej…”
Drugi raz taka okazja się nie zdarzy! Najłatwiej zmobilizować tych, których
mamy pod ręką. Zawołałam więc do męża: czuj się powołany na stanowisko sekretarza redakcji!, po czym złożyłam odpowiednie dokumenty w Sądzie Rejestrowym oraz Bibliotece Narodowej. Wspomniane instytucje wpisały mój miesięcznik do rejestru czasopism, otrzymałam numer ISSN i od wczoraj jestem wydawcą oraz redaktor naczelną miesięcznika „Gazeta dla Lekarzy”.
W czerwcu 2012 poleciałam na ASCO do Chicago. Wyjazd był o tyle ciekawy, że pierwszy raz w życiu leciałam za ocean klasą biznesową. Tak to opisałam
w książce To jest Ameryka!
„Siadłam na biznesowym fotelu i czuję się jak ta wieś, co tańczy i śpiewa „koko,
koko, euro spoko”. ;)) Ni czorta nie wiem, jak co działa. Umiem jedynie zapiąć
pasy! W economy class już wszystkie guziczki rozpracowałam, a tu nie wiem nic,
bo wszystkie guziczki nowe.
Po jakimś czasie rozgryzłam guziczki fotela i wyjmowanie stolika z pionowego ramienia oparcia po lewej – pokrywę odchyla się i w środku jest składany stolik, ale aby pokrywa się odkryła, trzeba nacisnąć guzik z przodu.

W biurze prasowym kongresu ASCO
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Zabytkowy hall hotelu Palmer House w Chicago

W międzyczasie podano menu napisane w tak eleganckich słowach, że nie sposób ich spamiętać, więc wzięłam egzemplarz na pamiątkę. Tak na oko to przystawka składała się z łososia i szparagów, jagnięciny, ziemniaków, warzyw, ciastka, owoców, napojów.
Tymczasem dania spisane z karty, którą każdy otrzymuje w języku niderlandzkim i angielskim, nazywały się tak:
Appetiser:
Gravalax with white asparagus
Main course:
Filet of chicken in tarragon gravy
Pan-fried halibut with light curry souce
Hazelnut-crusted lamb medalion
Zdecydowałam się na nr 3, który okazał się pospolitym kawałkiem mięsa. Tak
więc wszystko ponazywane jest bardzo szumnie, ale tak w istocie to chemiczne
jedzenie linii lotniczych.”
Ciekawym wydarzeniem krajowym było uczestnictwo w konferencji w Pałacu
Prezydenckim z okazji 20-lecia medycyny rodzinnej w Polsce.
W 2012 roku poza artykułem w „Gazecie Lekarskiej” o proroczym tytule Rzeczywistość równoległa opublikowałam 41 artykułów w „Gazecie dla Lekarzy”,
12 w „Diabetyku”. Wydałam też powieść Pocałunek uzależnienia, oto jej fragment.
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„Kto surfując po stronach portalu dla lekarzy www.penicilium3x800000j=2,4mln
choć raz w życiu zaznał tego paraerotycznego internetowego uczucia, był w pewnej mierze stracony dla życia w realu.
Jego ciało i umysł ogarniała niedająca się do końca zdefiniować odlotowa słodycz, rozluźnienie, zapomnienie, niechęć do przerywania ulubionego zajęcia, niedający się opanować zapał do powracania i oddawania się czynności surfowania
po ulubionych stronach.
Prądy i fale słodyczy ogarniały organizm surfera, roznosząc się zrazu szybko,
ale z czasem powoli i leniwie, bez zbędnego pośpiechu ogarniając wszystkie zakamarki umysłu, ciała i wyobraźni.
Nie tylko roznosiły się słodko, ale powracały w kolejnych falowaniach ze wzmożona siłą, przybierały niczym tsunami – początkowo zdawać by się mogło niewielkie, niewinne podekscytowanie, a im dalej, tym bardziej wszechogarniające i porywające, ba, wręcz wiodące ku zatraceniu, spadaniu w otchłań rozkoszy niemającej końca, a tym bardziej początku, no i oczywiście środka!
No bo skoro nie było wiadomo gdzie jest koniec, to wyznaczenie innych punktów topografii rozkoszy było z oczywistych względów niemożliwe i nierealne.
W uzależnionym użytkowniku drgały wszystkie mięśnie poprzecznie i podłużnie prążkowane w jednym niekończącym się spazmie, a mięśniówka gładka wręcz
szalała z rozkoszy. Miocyty ekstrafuzalne słały serię pobudzeń przenoszących się
do miocytów intrafuzalnych, wywołując całe serie wyładowań tonicznych. Włókna
odśrodkowe gammadynamiczne nie tylko szalały z pobudzenia, ale nawet przejmowały funkcję włókien statycznych, zwielokrotniając siłę doznań. Żadne włókno nie pracowało pod dyktando rozumu, wszystkie niezależnie od ich natury ogarniał spazm za spazmem, orgazm za orgazmem, a stany owe zdawały się nie mieć
końca. Orgazm przestał być jakąś ułamkowosekundową figurą literacką, lecz był
niekończącym się huraganem przyjemności.
Oszalałe z nadmiaru paraerotycznych doznań serce gubiło się w rytmach wyzwolonych z bezwzględnej i trwającej od przyjścia człowieka na świat dominacji
węzła zatokowego. Wszystkie punkty uśpione i podporządkowane do tej pory dominującym ośrodkom pobudliwości elektrycznej dochodziły do głosu, oddychały
pełną piersią, śląc salwy ekstrasystolii nadkomorowej oraz komorowej. Nawet pobudzenia zablokowane decydowały się zaistnieć – nareszcie mogły dać temu wyraz, że w ogóle są! Ba, nawet te z pobudzeń, które były przewiedzione z aberracją
miały szansę na odważne zaistnienie… To było życie!
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Każda komórka drgała swoim rytmem, nie tracą ani chwili na zbędny odpoczynek. Wszystko przypominało sambodrom podczas karnawału w Rio de Janeiro,
gdzieś w okolicach godziny czwartej nad ranem. Następowała gruntowna i głęboka relokacja sfer erogennych, wszystko mieszało się w niekończącym szale i podnieceniu. Przemieszczenie sfer erogennych stwarzało nowe możliwości przeżyć
w miejscach publicznych, bez potrzeby chronienia się w alkowach lub stosowania
innych form separacji od ludzkich spojrzeń.
Warto było zaznać tych uczuć choć raz w życiu, żeby wiedzieć, jak to jest przeżyć odlot wszech czasów. Jednak po pierwszym odlocie szybko przychodziła chęć
na następny, kolejny i jeszcze następny… czy to miało się nigdy nie skończyć? trwać
do końca świata, a może zgoła przenieść się na reklamowany lepszy ze światów?
Tego w początkach portalu nie wiedział nikt, choć wszyscy skłonni byli sądzić, że
słodkie chwile nigdy nie będą miały końca…
Uzależniony nieszczęśnik nie miał wyboru – wszystko było podporządkowane porywającym doznaniom oraz dążeniu do przeżycia ich niekończącą się liczbę
razy. Przejściowe uczucie sytości pojawiało się gdzieś po dziesięciu godzinach surfowania, ale gdyby tak dokładnie przeanalizować, to chwilowe odejście od komputera było konsekwencja prozaicznych potrzeb, jak zresetowanie pęcherza moczowego czy wypełnienie obowiązków w rodzaju wpuszczeniu psa do domu, który i tak już kończył przegryzanie drzwi wejściowych.
Nie wiedzieli biedacy, trwający póki co w najsłodszym z upojeń, że wszystko
ma swój kres – nawet nadczynność miocytów ekstrafuzalnych. Ale nie uprzedzajmy faktów! I tak same przyjdą, gdy nadejdzie ich pora…

Hotel Hilton w Paryżu

234

Rozdział 40

Niecodzienne lokalizacje
konferencji prasowych
Rok 2013 przebiegał pod znakiem konferencji w niecodziennych
miejscach. Ciekawie było zobaczyć Berlaymont Building podczas
konferencji o transplantacji czy budynek przy Van Maerlant 2 podczas konferencji o zdrowiu i migracji.

Przed rozpoczęciem Fourth Journalists’ Workshop – Organ donation and transplantation (8.10.2013),
Bruksela, Berlaymont Building

W zaproszeniu na jedną z krajowych konferencji prasowych podano, że odbędzie się w gabinecie Bolesława Bieruta w gmachu KC PZPR.
Samo wnętrze historycznego gabinetu Bolesława Bieruta nie robi szczególnego wrażenia – pokoje wysokie, przestronne, meble w postaci stołu konferencyjnego i krzeseł prawdopodobnie z epoki i mała szafa.
Kilkadziesiąt tomów oprawionych przez introligatora, z nieznaną zawartością.
Przedpokój, pewnie dawniejszy sekretariat, pełni funkcję szatni i pomieszczenia na catering. Potwierdzeniem, że jesteśmy w gabinecie władców epoki PRL są
portrety jego niegdysiejszych użytkowników. Stoją sobie niepozorne i nie zwracają uwagi. Hic transit gloria mundi...
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Gabinet Bolesława Bieruta w gmachu KC PZPR, Warszawa

Uczestniczyłam w konferencji w Polskiej Akademii Nauk na temat zdrowia publicznego, organizowanych przez prof. Tomasza Zdrojewskiego, hipertensjologa.
Ważnym wydarzeniem był wyjazd na
konferencję IMI do
Brukseli ze względu
na śniadanie prasowe
z moim ulubionym
noblistą prof. Rolfem
Zinkernaglem, którego wykładu słuchałam w Lindau w 2007
roku.
Konferencje prasowe organizowane
przez CHAFEA charakteryzuje niezwykle
ciekawa treść – tam są
podawane naprawdę
nowe informacje.
Zaproszenie na konferencję w Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
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Krajowe konferencje prasowe – różnie bywa... po jednej z nich napisałam limeryk
Autorytety smażą
OPINIE,
Skwiercząc niewiedzą
NIEWI(N)NIE.

Źródło: http://krystynaknypl.
blogspot.com/2006_08_01_archive.html

Podczas pobytu na konferencji z okazji 20-lecia medycyny rodzinnej, którą zorganizowano w Pałacu Prezydenckim, zainteresowałam się tą dyscypliną i wybrałam się jako akredytowany dziennikarz na kongres WONCA w Pradze. Kongres
jak kongres, natomiast Praga jak zawsze ciekawa!
Odbyłam w 2013 roku drugą podróż do Algierii, a podczas niej dwie bardzo interesujące
azety
Lekarzy
wycieczki – do Tipazy i do Oranu.
Krystyna Knypl
Opublikowałam też książkę Algierskie ciaAlgierskie
steczka, podsumowującą pobyty w Algierii, a do
ciasteczka
mojej kolekcji wydań Małego Księcia przybyło wydanie w języku arabskim, dialekt okolic
Algieru, jak ocenił to znajomy arabista.
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• Uroda miasta

• Mężczyźni i kobiety

• Ruch uliczny

• Jedzenie

• Zakupy

• Zdrowie

• Święto
ofiarowania

Moja książka Algierskie ciasteczka wydana
w serii Biblioteka „Gazety dla Lekarzy”

Wizyta na ESC w Amsterdamie
i praktyczna powtórka z udzielania pierwszej pomocy w nagłym
przypadku w miejscu publicznym
dopełniła obraz moich aktywności
zawodowych w 2013 roku.
Mijał kolejny rok, a ja nadal
nie byłam w Australii! Dla poprawienia sobie nastroju wybrałam się do Brukseli na warsztaty
dla dziennikarzy medycznych na
temat transplantologii.

Kolekcjonuję wydania Małego Księcia w różnych językach, w Algierze kupiłam cenny egzemplarz w jednej
z odmian języka arabskiego
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Choć jechałam tam bez większego przekonania, pobyt okazał się niezwykle interesujący. Dowiedziałam się o wielkiej roli mediów w promowaniu donacji narządów. Informacje na ten temat przekazywał dr Rafael Matesanz z Hiszpanii, która
zajmuje pierwsze miejsce w Europie w ilości przykazywanych narządów do transplantacji, a także ma największą liczbę publikacji z pozytywnym przekazem na ten
temat. Przeglądając zasoby internetowe, napotkałam stronę zbliżającego się kongresu transplantologów w Sydney.
Napisałam do organizatorów prośbę o akredytację dziennikarską oraz złożyłam
wniosek on-line o wizę australijską. Poczułam się zachęcona do odbycia podróży
teraz właśnie, ponieważ przepisy australijskie przewidują dla osób po 70. roku życia przedłożenie świadectwa lekarskiego stwierdzającego, że stan zdrowia pozwala
aplikującemu na taką podróż. Trzeba też oświadczyć, że nie choruje się na gruźlicę
ani też nie ma przeszłości kryminalnej. Geografia strachów i fobii wizowych jest
bardzo ciekawa – w amerykańskim kwestionariuszu jest pytanie o choroby weneryczne, ale broń Boże o nabyte niedobory odpornościowe nikt nie śmie pytać!
W ankiecie jest też rubryka, dlaczego chce się przyjechać do Australii – dziennikarz podróżujący na kongres prezentuje się nieporównanie lepiej niż ciekawa
świata emerytowana internistka z Warszawy ;) – jak określił mnie pewien dużo
młodszy kolega.
Była połowa października 2013. Czas płynął, myślałam, że moja aplikacja
o akredytację wpadła w czarną dziurę internetową. Nieoczekiwanie pod koniec
miesiąca nadeszło potwierdzenie akredytacji na australijskim kongresie. Miła
wiadomość, że 1000 dolarów australijskich / 2970 zł za wstęp na kongres nie
muszę płacić. A co z wizą? Sądziłam, że nadejdzie powiadomienie, ale nie nadchodziło. Kliknęłam więc ponownie na strony wizowe i po chwili błąkania się
przeszłam na podstronę, gdzie można sprawdzić status aplikacji. Okazało się,
że mam przyznaną wizę na rok, ważną od 21 października i mogę wielokrotnie
przekraczać granicę australijską, przebywając w tym kraju za każdym razem nie
dłużej niż 3 miesiące.
Skoro powiedziałam A aplikując o akredytację, B aplikując o wizę, trzeba było
zabrać się za pozostałe litery alfabetu, czyli rozejrzenie się za biletem i hotelem.
Wybór trasy podróży był łatwy, bo Emitares Airlines oferują podróż do Sydney
z jedną przesiadką, w Dubaju. Koszt biletu 4917 złotych. Do tego dodajemy 225
złotych za polisę ubezpieczeniową na koszty leczenia i inne wydarzenia opiewającą
na łączną kwotę 200 tysięcy euro. Mamy już na karcie obciążenie ponad 5 tysięcy,
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no ale nikt nie obiecywał, że będzie tanio. Faktem jest, że to taniej – gdyby leciało się z dwiema przesiadkami – wynosiło od 6 do 7 tysięcy.
Szukałam hotelu i okazało się, że to poważny wydatek. Osiem noclegów w centrum może kosztować nawet 10 tysięcy złotych. W tej sytuacji wybrałam hotel
przylotniskowy z dojazdem kolejką podmiejską do centrum i na obrady. Wybór
padł na 3,5-gwiazdkowy Comfort Hotel Sydney Airport.
Koszt hotelu 805 dolarów australijskich, co po doliczeniu różnych szachrajskich przeliczników zaksięgowano już na dwa tygodnie przed moim przyjazdem
jako 2516,64 zł. Daje to koszt 1 dolara australijskiego 3,12 zł przy płaceniu kartą,
gdy w kantorze kupimy 1 dolar australijski za 2,97 zł, czyli 15 groszy na każdym
dolarze pobierają różne harpie świata finansowego. Wniosek z tego, że resztę rachunków lepiej płacić żywymi banknotami, bo pośrednictwo finansowe w wypadku hotelu kosztuje 125 złotych.
Budżet robi się napięty i postanawiam podratować się w Lekarskiej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej, do której należę od czasów stażu z chorób zakaźnych, który odbywałam w latach 70. Dzwonię do sekretariatu kasy i dowiaduję się, że niebawem będzie posiedzenie zarządu w sprawie przydzielenia pożyczek. Rozmawiam
chwilę z panią Barbarą Pierzchałą, która razem z panią Teresą Macewicz od wielu lat pracuje w sekretariacie kasy zapomogowo-pożyczkowej i obie dobrze znają
wszystkich członków. Pani Barbara dopytuje, co zdarzyło się od mojej ostatniej wizyty w kasie, czy jeszcze pracuję w szpitalu. Odpowiadam, że nie jest to już moje
miejsce pracy, wspominam też o rozstaniu się z jednym z wydawców oraz o mojej „Gazecie dla Lekarzy”.
Następnego dnia pędzę złożyć podanie o pożyczkę. Na zakończenie wizyty dostaję na pamiątkę wiersz. – Bo wie pani doktor, ja staram się wiersz dopasować do
człowieka – powiada pani Barbara.
Wiersz dopasowany do człowieka

Ważnym jest aby mieć zdrowie,
Obok życzliwych ludzi.
Kochać i być kochanym, bo miłość do
Życia nas budzi.
Mieć dystans do bzdur i głupoty,
Które się plenią niby powoje.
Draństwo omijać z daleka i konsekwentnie
Robić swoje.
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Wiersz wygląda na wyjątkowo dobrze do mnie dopasowany!
Na tydzień przed odlotem postanawiam wybrać się na rekonesans na lotnisko
i dopytać się w sprawie bagażu i odprawy paszportowej. Wchodzę do hali odlotów
na 58 minut przed startem samolotu i ze zdziwieniem znajduję na tablicy ogłoszeń komunikat „Check-in closed”.
Dowiaduję się, że stanowiska odprawy pasażerów otwierają trzy godziny przed
odlotem i zamykają godzinę przed odlotem. Najpóźniej na godzinę przed odlotem zalecane jest przejście przez security line, ponieważ na 45 minut przed odlotem trzeba być pod gate. Na 20 minut przed startem wejście na pokład samolotu
jest zamykane. Waga bagażu głównego 30 kg, a kabinowego tylko 7 kg jedna sztuka. Niedozwolone dodatkowe torby z aparatami fotograficznymi czy komputerami. Wymiary bagażu kabinowego 55x38x20 cm.
Tymczasem na kilka dni przed wyjazdem nadchodzi e-mail od organizatorów kongresu z prośbą o podanie sesji, którymi jestem szczególnie zainteresowana i będę na nich obecna. Ponieważ program kongresu mam już przeanalizowany,
szybko podaję wykaz 17 sesji moim zdaniem najciekawszych. W odpowiedzi organizatorzy przysyłają propozycje przeprowadzenia wywiadu z trzema profesorami –
mogę wybierać rozmówców. Po naradach
strategicznych proszę o zapisanie mnie na
wywiad z prof. Jeremym R. Chapmanem,
przewodniczącym kongresu.
Gdy już stałam się posiadaczką zarezerwowanego i opłaconego pokoju hotelowego, doczytałam się, że recepcja jest czynna do 23.30-00.00. Hm… mój samolot ląduje o 22.30. Czy zdążę dojechać do hotelu przed zamknięciem recepcji??? A jeżeli
nie zdążę, to co zrobię?
Napisałam do portalu, przez który rezerwowałam hotel, zapytanie w tej sprawie. Odpowiedź nadeszła szybko – no problem, poczekają. Miło z ich strony, ale jeżeli samolot będzie miał większe opóźnieIdentyfikator dziennikarza akredytowanego
nie??? Napisałam do hotelu. Odpowiedź na kongresie w Sydney
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również nadeszła szybko. No
problem! Zostawią mi klucz
w safe box. Hmm… no dobrze, ale gdzie jest ten safe
box i jak się go otwiera? Napisałam kolejny e-mail. No
problem, odpowiedzieli –
box jest po prawej stronie
przy wejściu, a kod dostęCzy to odnowiony dworzec w Łapach? – zapytał sekretarz redakcji
pu do niego jest 2012. FajGdL. – Nie, to stylowy dworzec kolejowy w Arncliff niedaleko
nie, pomyślałam, a gdybym
Sydney w Australii – odpowiedziała redaktor naczelna.
nie zapytała, to czy sami by napisali ten kod dostępu??? Dodali jeszcze, że jak coś
się zmieni, to mogę
ich zawiadomić.
Nic prostszego jak
po 24 godzinach lotu
dzwonić z polskiej
komórki na stacjonarny telefon w Australii i gawędzić płacąc około 8 złotych za
minutę rozmowy! Na
szczęście zdążyłam
dojechać taksówką
z lotniska przed zamknięciem hotelu.
Przemieszczając
się międzykontynentalnie, udało mi się
opublikować 40 artykułów w „Gazecie dla
Lekarzy”, 12 w „Diabetyku” oraz jeden
w „Gabinecie Prywatnym”.
Menu obiadu powitalnego po powrocie z Australii
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KWESTIONARIUSZ PROUSTA
K
1.
1 Twoja główna cecha charakteru?
Optymizm.

3 Najbardziej cenisz u kobiety?
3.
Poczucie humoru, zrozumienie.

4 Najbardziej cenisz u przyjaciół?
4.
Ich istnienie.
5 Twoja główna wada?
5.
???

6 Twoje ulubione zajęcie?
6.
Podróże w świecie realnym i wirtualnym.

7 Twoje marzenie o szczęściu?
7.
Życie w rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu.
8. Czego najbardziej się obawiasz? Kleszczy.

9. Co byłoby dla ciebie największym
niepowodzeniem? Wolę o tym nie myśleć.

10. Kim chciałabyś być?
Profesjonalną globtroterką oraz autorką
poradników turystycznych.
11. Kiedy kłamiesz?
Gdy mój rozmówca życzy sobie tego.
12. Twój ulubiony bohater literacki?
Mały Książę.

Rok rozpoczął się publikacją książki, w której w formie literackiej zastanawiam się nad
pogonią współczesnego świata za pieniędzmi. Oto fragment tej powieści.
ISBN 978-83-919508-9-0

13. Twoi bohaterowie z życia codziennego?
Mąż Francis, córka Kate, wnuczka Helenka.

14. Słowo, którego używasz zbyt często?
À propos.
15. Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.

16. Jak chciałabyś opuścić ten świat?
Nie czyniąc nikomu kłopotu.

17. Jakie błędy wybaczasz innym ludziom?
Popełnione nieświadomie.

18. Twoje życiowe motto? Trzeba być zawsze
przygotowanym na nadejście sukcesu.
19. Dar natury, który chciałabyś posiadać?
Młodość.

Krystyna Knypl

Dr n. med. Krystyna Knypl,
internista-hipertensjolog, autorka
licznych prac naukowych z zakresu
schorzeń układu krążenia, a także
powieści (Maść tygrysia, czyli powołanie do medycyny, Pocałunek
uzależnienia), opowiadań (Powieka
modelki, Belo horizonte, Hurtownia
autorytetów), wierszy i felietonów.
Od 2012 r. wydawca i redaktor naczelna miesięcznika środowiskowego
„Gazeta dla Lekarzy”. Autorka opracowań monograﬁcznych (Cywilizacja
jonu sodowego, Wiedza na horyzoncie!,
Algierskie ciasteczka, To jest Ameryka!) wydanych w ramach biblioteki
„Gazety dla Lekarzy”.
Na kartach powieści Diagnoza: gorączka złota zastanawia się na tym,
jak dalece możliwa jest ingerencja
polityki i biznesu w życie innych ludzi
oraz w medycynę. Tradycyjnie fakty
i ﬁkcja są połączone w proporcjach
znanych tylko autorce.

Krystyna Knypl
@spa

DIAGNOZA:

Napisałam książkę
Diagnoza: gorączka
złota (2014)

GORA. CZKA ZŁOTA

2 Najbardziej cenisz u mężczyzny? Poczucie
2.
humoru, lojalność, odpowiedzialność.

Diagnoza:

Gora.czka
zŁota

20. Jaki jest obecnie stan twojego umysłu?
Zachwycający ;))

Z pamiętnika małego trybika

Okładka mojej powieści science
fiction Diagnoza: gorączka złota

Miesięcznik „Modne Diagnozy” rósł w siłę i potęgę. Aby zdobyć jeszcze większą
popularność, postanowił zorganizować konkurs literacki dla czytelników. Temat
brzmiał „Moja troska. Moje powołanie”, a zadanie polegało na opisaniu, jak lekarze Sarmalandii wychodzą naprzeciw potrzebom pacjentów, oczekiwaniom władzy oraz wymaganiom płatnika. Pierwsze miejsce jednogłośnie przyznano autorce pamiętnika Pomocna dłoń ze szklanką wody. Oto zwycięska praca.
„Motto:
Lepiej kamienie nas szosie tłuc
Jeżeli chcieć, nie znaczy móc
Była godzina 7.01, gdy energicznym krokiem weszłam do budynku POZ, czyli Przyjacielskiej Opieki Zdrowotnej. Pod drzwiami mojego gabinetu stała spora
grupka potrzebujących natychmiastowej pomocy. Tak na oko jakieś 150 osób. Powitałam ich z uśmiechem oraz najszczerzej i z głębi serca przeprosiłam za moje
skandaliczne spóźnienie. To w końcu 60 tysięcy milisekund! Tak długi czas oczekiwania może być zabójczy dla schorowanego człowieka z katarem, zaparciem
lub innym stanem nagłym czy ciężkim. Wygłosiłam słowa szczerej samokrytyki,
obiecałam niezwłoczną poprawę i złożyłam wyjaśnienie na temat przyczyn mojego opuszczenia się w pracy. Dziecko marudziło i nie chciało pod przedszkolem
rozstać się ze mną. Zostawiłam je samo pod drzwiami tej placówki pedagogicznej, w końcu musi się nauczyć, że nie jest najważniejsze w moim życiu. Ma trzy
i pół roku – to już duże chłopisko i powinno być samodzielne! Na mnie czekają
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pacjenci, tacy bezbronni, niezaradni i tylko ja mogę im przyjść z pomocą! Nie powinnam lekceważyć pracy, zobowiązań, podpisanych kontraktów.
Po złożeniu samokrytyki podałam każdemu pacjentowi rękę na przywitanie.
W ferworze szejkhendów w pierwszej chwili nie zauważyłam, że jeden pacjent miał
gips na kończynie górnej. Chciałam schwycić drugą kończynę i, co za pech, ta też
była zagipsowana! Uznając za swą bezwzględną powinność uściśnięcie kończyny
każdego pacjenta na powitanie i przez to zainicjowanie empatycznej więzi duchowej, bez chwili wahania pochyliłam się ku kończynom dolnym zagipsowanego na
górze oczekującego i serdecznie je uścisnęłam. Gest ten spodobał się pacjentom,
a i ja miałam bonus dla moich nozdrzy, które długo jeszcze wibrowały po zetknięciu się z aromatem ściskanych kończyn, dolnych w szczególności.
Ponieważ biedaków czekało dłuższe oczekiwanie na bezwzględnie należne im
świadczenie, które mieli zrealizować w gabinecie, postanowiłam umilić czas zaserwowaniem szklanki wody każdemu z moich miłych podopiecznych. Wbiegłam
do gabinetu, przebrałam się w strój służbowy i rzuciłam okiem na lustro, czy wyglądam dostatecznie profesjonalnie. Do twarzy mi było w tym mundurku w szerokie pasy biało-czarne, oj, do twarzy! Następnie chwyciłam za saturator i wyjechałam z nim na korytarz, aby podać terapeutyczną szklankę wody oczekującym. Od
roku mamy ten gest w katalogu obowiązków lekarskich. To taka nasza symboliczna troska, wymyślona przez dział sprzedaży usług lekarskich i marketingu. Nalewając jednym spragnionym wodę czystą, innym wodę z sokiem, zauważyłam, że
ktoś pstryknął mi zdjęcie. Pomyślałam, że pewnie na pamiątkę miłego tu pobytu.
Szybko uwinęłam się z nawodnieniem kolejki i ruszyłam z kopyta do pracy szeregowego świadczeniodawcy usług lekarskich dla naszych miłych odbiorców. Poprosiłam ciepłym głosem pierwszego oczekującego przez odczytanie jego PESELU.
Tak właśnie, PESELU, bo przecież nie mogę tak bezceremonialnie łamać prawa do
ochrony danych osobowych naszych milusińskich, wywołując ich po imieniu i nazwisku. W końcu nawet gdy siedzą pod gabinetem schorzeń przenoszonych drogą [cenzura!], to jeszcze nie musi oznaczać, że mają cokolwiek wspólnego z tymi
chorobami. Mogli przyjść na wizytę ot tak, aby sprawdzić, czy ja się znam na tym,
co robię, albo po prostu wykorzystać należny każdemu abonament. Rozumiem te
prawa i je szanuję oraz akceptuję w całej rozciągłości.
Do gabinetu wszedł pierwszy świadczeniobiorca. Podkręciłam temperaturę mojego ciepłego głosu do jakichś 41oC i zapytałam:
– Proszę powiedzieć, co panu dolega?
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Pacjent spojrzał na mnie przenikliwym wzrokiem wymagającego partnera w procesie diagnostyczno-terapeutycznym i stwierdził tonem nieznoszącym sprzeciwu:
– To pani powinna wiedzieć, co mi jest, chyba od tego tu pani jest!
Przeprosiłam go najuprzejmiej, jak potrafiłam:
– Proszę wybaczyć, to odruch i przyzwyczajenie z epoki słusznie minionej, w której takimi słowy zaczynaliśmy rozmowę z pacjentem. Przez to karygodne moje
spóźnienie zapomniałam, że teraz obowiązuje Medicina Nova, Niech się Stara
Schowa (MNNSS). Zaryzykuję diagnozę, że schorzenie pańskie jest zlokalizowane poniżej przepony, czy tak?
– Tak czy siak, gadaj pani dalej – stanowczo odpowiedział świadczeniobiorca.
– Czy między nogami? – zapytałam ujmującym głosem.
– Bingo, he he he – odpowiedział dowcipnie partner procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
– Heeehhhheeee – zareagowałam odruchowo, olśniona jego błyskotliwym poczuciem humoru. – W takim razie jeszcze doprecyzuję, czy pan szanowny oddawał się uciechom pozamałżeńskim?
– Ślubu z panią nie brałem i nie będę się spowiadał. U pani to się można wściec!
– skarcił mnie świadczeniobiorca.
– No dobrze, już dobrze, dobrze, proszę się nie denerwować. Ludzka rzecz oddać się uciechom. Będę musiała panu zaordynować antybiotyk. Do wyboru w karcie dań na schorzenie nabyte drogą pozamałżeńską mamy kilka antybiotyków. Oto
lista. Co pan szanowny sobie życzy?
– A co jest najsmaczniejsze i co pani poleca? Tylko ma mi być refundowane!
– A czy ma pan dowód ubezpieczenia zdrowotnego? – zapytałam może trochę
nieroztropnie.
– Nie pani interes – rzucił elegancką ripostą świadczeniobiorca.
– No już dobrze, dobrze, ja tylko tak pro forma pytam, bo mam w ankiecie. Jak
by się okazało, że pan nie ma ubezpieczenia, to chętnie zapłacę. W końcu od tego
tu jestem.
Szybko wypisałam recepty, a na oddzielnej karteczce podałam numer mojego
konta, tak na wszelki wypadek, żeby kontrola z Narodowego Brata Płatnika wiedziała, do którego banku wysłać fakturę za koszty kuracji, gdyby okazało się, że
status ubezpieczeniowy odbiorcy moich usług jest trochę nie ten teges.
Następny świadczeniobiorca miał podwyższone ciśnienie krwi i potrzebował
powtórzenia leków.
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– Jakie leki pan bierze? – zapytałam dla nawiązania rozmowy.
– To pani nie pamięta???! – słusznie się obruszył.
– Przepraszam, najmocniej przepraszam! To ciągle te moje przyzwyczajenia
prowadzenia rozmowy w starym stylu. Muszę się poprawić, chyba zapiszę się na
jakiś kurs podyplomowy z zakresu Medycyna Empatyczna XXI wieku. Tak, widzę, że muszę tak zrobić.
– No, coś pani oporna jest na tę medycynę nakierowaną na świadczeniobiorcę. W końcu wykształciliśmy was za nasze podatki, utrzymujemy wasze placówki,
a wy jakoś nie możecie zrozumieć, że to jest inna epoka.
– Obiecuję najmocniej poprawę, zapewniam.
Potem wszedł trzeci, czwarty, kolejny i ani się obejrzałam, wszedł sto pięćdziesiąty. Szybko zleciało! Wypełniłam jeszcze 117 rubryk dla płatnika, dopisałam pełne kody rozpoznań ICD 10, podstemplowałam dokumentację papierową i podpisałam się elektronicznie podpisem kwalifikowanym, który z przyjemnością wykupiłam za kilkaset reali wirtualandzkich, aby moje sprawozdania nie budziły najmniejszych wątpliwości co do ich autentyczności.
Już miałam się zbierać po odbiór dziecka z przedszkola, gdy zadzwonił
telefon od wicemenedżera ds. kontaktów z Narodowym Bratem Płatnikiem.
Podniosłam słuchawkę bez najmniejszej zwłoki i zameldowałam się zgodnie
z przepisami:
– Świadczeniodawca o numerze PWZ 243547 melduje się do dyspozycji szefostwa. Co mogę zrobić lepiej i wydajniej?
– Spocznijcie, koleżanko.
– Dziękuję za tę życzliwość, pani dyrektor.
– Mam tu jedną nieprzyjemną sprawę, która poważnie rzutuje na całą naszą
placówkę i to niestety jest przez was.
– Słucham, pani dyrektor, jak mogę to naprawić i o co chodzi, jeśli mogę zapytać nieśmiało.
– Pamiętacie jak dziś wykonywaliście poranny obchód w celu nawodnienia
świadczeniobiorców?
– Tak, oczywiście. Wprawdzie spóźniłam się aż 60 tysięcy milisekund, ale szczerze za ten występek wszystkich cierpiących przeprosiłam.
– Nooo, to dobrze, ale tu jest inna sprawa. Nalewaliście wodę z saturatora i jedna z osób w kolejce zrobiła wam zdjęcie, czy tak?
– Tak, myślałam, że na pamiątkę, że tak miło i sympatycznie.
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– Myślicielka od siedmiu boleści z was! To była kontrola z Narodowego Brata
Płatnika realizowana w formule „tajemniczy świadczeniobiorca”, a zdjęcie jest dowodem w sprawie. Okazuje się, że nalewaliście 95% pojemności kubka, a my w opisie oferty podaliśmy, że zapewniamy 100% nawodnienia. No i teraz nasza oferta jest
uznana za niezgodną z tym, co jest w rzeczywistości. Kara sięgnie 33% kontraktu…
– Pani dyrektor, biorę wszystko na siebie. Proszę potrącić z mojej pensji. To moja
wina, bardzo wielka wina. Nikt inny nie może ucierpieć finansowo z tego powodu.
Obiecuję poprawę. Właśnie zamierzam zapisać się na kurs podyplomowy Empatyczna Medycyna XXI wieku.
– Nooo, żeby mi to było ostatni raz – oznajmiła życzliwie pani menedżer.
– Obiecuję, pani dyrektor, przecież wiem, że jestem tylko małym trybikiem
w wielkiej machinie niesienia pomocy naszemu świadczeniobiorcy. Wiem, ile pracy ma menedżer generalny, jego sześciu zastępców, cała rada nadzorcza. Pokornie proszę o wybaczenie.
– Wybaczam, wybaczam – oznajmiła pani menedżer.
Kamień spadł mi z serca. Szybko pojechałam do przedszkola. Syn był ostatnim
dzieckiem do odbioru, ale co tam! Najważniejsze, że dziś nikogo nie zawiodłam
w mojej pracy i dałam z siebie wszystko, a może nawet więcej niż wszystko. Tak
myślę, że taka kara za niedolewki wody w kubkach to chyba na jednej pensji się
nie skończy. Ale to drobiazg, malusi drobiażdżek wobec wielkiego dzieła, w realizację którego jestem zaangażowana.
Zawsze i wszędzie pamiętam, że jestem tylko małym trybikiem w wielkim dziele niesienia pomocy naszym drogim świadczeniobiorcom.
Konkurs spotkał się z uznaniem Ministerstwa Wyłącznie Dobrych Decyzji,
a szczególnie idea nawadniania pacjentów. Z uwagi na załamanie budżetowe z powodu epidemii recept refundowanych rozpoczęto intensywne propagowanie hydroterapii w różnych jej formach. Minister Bartolomeo Karierra-Nieuwierra nie
omijał żadnej okazji, aby promować tę metodę leczniczą. Zaproszony do stacji telewizyjnej To-Nie-Ten tak opowiadał o hydroterapii:
To-Nie-Ten: – Panie ministrze, jak powinni lekarze troszczyć się o pacjentów?
Minister: – Oooo, to bardzo proste, często wystarczy zwykły ludzki gest.
To-Nie-Ten: – Jaki gest, panie ministrze, proszę jaśniej.
Minister: – Wystarczy podać SZKLANKĘ WODY!
To-Nie-Ten: – Ale kiedy należy podać tę szklankę wody: przed wizytą u lekarza, po wizycie, w trakcie?
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Minister: – ZAMIAST WIZYTY, redaktorze!!! ZAMIAST!!! Przecież to oczywiste! Woda ma wiele cennych właściwości, przede wszystkim wypłukuje chore
żądze skorzystania z naszego wspaniałego systemu! Ponadto uspokaja. A gdyby
komuś nie pomogła szklanka wody zamiast wizyty u lekarza i nadal niepokoił się
swoim stanem zdrowia, to może kupić sobie bardzo dobre tabletki dostępne bez
recepty, nazywają się Nastrach. Sam je biorę, gdy idę na dywanik do szefa, i bardzo dobrze się czuję po nich.
To-Nie-Ten: – Panie ministrze! Ale czy to nie jest niedozwolona reklama leku
przez lekarza, którym pan ciągle jest?
Minister: – Jestem lekarzem, gdy leczę pojedynczego pacjenta, ale w mojej obecnej pracy leczę „My, naród” i to jest posłannictwo! To chyba oczywiste, że muszę
dbać o interesy moich przełożonych, a przybliżenie tego, jak przygotowuję się do
wizyty u szefa, nie jest niczym niestosownym.
To-Nie-Ten: – No oczywiście, jak mogliśmy zapomnieć, że pan minister jest tu
jeden, ale w dwóch osobach, to zupełnie coś innego. Dziękujemy za te cenne informacje. A teraz, proszę państwa, pora na reklamę tabletek, które pomagają wszystkim, nawet ministrom.
Sponsorem audycji była firma WODĘ LEJĘ I MAM NADZIEJĘ
oraz producent tabletek uspokajających Nastrach.”
Chyba w ramach gorączki podróżniczej ruszyłam do Phoenix na konferencję
edukacyjną dla pacjentów o chłoniakach.

Zbliżamy się do Detroit
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Arizona – droga pomiędzy Scottsdale a Phoenix

Do Phoenix leciałam
z przesiadką w Detroit, tamtejsze lotnisko okazało się
przyjazne dla podróżujących
dalej.
Obrady odbywały się
w Scottsdale, gdzie musiałam
dojechać taksówką z Phoenix.
Koszt w obie strony wyniósł
100 dolarów.
Na miejscu okazało się, że
jest to bardzo ciekawy rodzaj
konferencji! Czasy i obyczaje
zmieniają się bardzo szybko,
bo już w 2017 r. uczestniczyłam on-line w takiej konferencji edukacyjnej dla pacjentów
z guzami neuroendokrynnymi.
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Na konferencji o chłoniakach w Scottsdale, Arizona

Brałam ponadto udział w programach TVP na temat diety
z ograniczeniem soli.
Uczestniczyłam też w konferencji IMI w Brukseli o komórkach
macierzystych. Podsumowaniem
była refleksja, że co do zastosowania komórek macierzystych w medycynie praktycznej, ciągle więcej
Program Kawa czy herbata?
jest nadziei niż faktów.
Ważnym wydarzeniem było podjęcie współpracy z mediami popularnymi, takimi jak „Chwila dla Ciebie”, „Życie na Gorąco”, „Dobry Tydzień”. Graficy wydawnictwa Bauer pięknie udoskonalili moją fotografię, kreując wizerunek Doktor Redaktor Dziuni. Dodano intensywniejszą szminkę oraz bardziej brązowe tęczówki,
photoshop niejedno potrafi!
Za całokształt aktywności związanych z promocją diety z ograniczeniem soli
otrzymałam dyplom World League of Hypertension.

Dyplom uznania World League of Hypertension
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Przetłumaczyliśmy na język polski plakat World
Action on Salt and Health (WASH)

Po zakończeniu obrad konferencji w Atenach
(2014) udało mi się obejrzeć zmianę warty na
placu Syntagma w Atenach

Promocja diety z ograniczeniem jonu sodowego obejmowała pisanie artykułów,
udział w akcjach edukacyjnych, udzielanie wywiadów w mediach, a także współpracę z World Action on Salt and Health (WASH). W kolejnych latach z okazji
Światowego Tygodnia Świadomości Solnej zamieszczaliśmy na łamach „Gazety dla
Lekarzy” ich plakaty edukacyjne przetłumaczone na język polski.
Druga konferencja europejska, w której brałam udział, dotyczyła HIV/AIDS.
Przy okazji zobaczyłam Akropol – jedynie z okien autobusu dowożącego na obrady. Na żywo udało mi się natomiast obejrzeć zmianę warty pod ateńskim parlamentem.
Udzieliłam też wywiadu dla TVP
Info w plenerze, a dokładniej na trawniku przy placu Narutowicza.
Bywanie w studiach telewizyjnych
i radiowych wymagało opanowania nowych umiejętności – jak mówić, aby
wystąpienie było ciekawe dla szerokiej publiczności, jak słuchać, w co się
ubrać, aby korzystnie wypaść przed Wywiad dla TVP Info, plac Narutowicza, Warszawa
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Uczestniczę w audycji o diecie niskosolnej w programie TVP 1 Świat się kręci

kamerami oraz aby strój nie powodował nieoczekiwanych efektów wizualnych
lub dźwiękowych. Konieczność opanowania tych umiejętności uświadomiłam sobie podczas pierwszej mojej wizyty w studiu Polskiego Radia, na którą założyłam
żakiet z długimi rękawami, ozdobionymi na końcu metalowymi guzikami. Lekko
stremowana zasiadłam przed mikrofonem, ułożyłam przedramiona na szklanym
blacie stołu i… zadzwoniłam moimi metalowymi guzikami. Do końca audycji dotrwałam, dzieląc uwagę pomiędzy przebieg rozmowy a lokalizację moich guzików.
Praktycznych wskazówek przed dalszymi wystąpieniami udzielała mi doświadczona dziennikarka radiowa red. Wanda Pawłowicz, z którą poznałyśmy się podczas
jednej z konferencji medycznych.
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Rozdział 42

Kierunek
Francja (2015)
Rok 2015 umocnił moje zainteresowania pediatrią jako
babci dwojga wnucząt.
Od września 2015 do grudnia
2017 udzielaliśmy się jako „Dziadkowie bez Granic” w Paryżu.
Tak pisałam na moim fotoblogu:
Od czasu kiedy zostałam babcią
dwojga wnucząt, nie tylko częściej
przebywam w towarzystwie pediatrów, ale co więcej, nabyłam stetoskop do
Na lotnisku CDG w Paryżu
badania dzieci i osłuchałam mojego wnuka – niemowlaka. Udało się! Nie ukrywam, że było to spore wyzwanie dla internisty nawykłego do badania zdecydowanie większych pacjentów.
DiagnoZbadałam Henia przed poza, że
dróżą lotniczą do Paryża we
wrześniu 2015 r.
wszystko jest w porządku i że niemowlak
może odbyć podróż lotniczą, była
trafna i ten pierwszy sukces zachęcił mnie do dalszego zajmowania
się pediatrią w różnych mniej konwencjonalnych formułach.
Od lewej prof. Frederic Gottrand z Hôpital Jeanne de
Przygotowałam się solidnie do Flandre w Lille, Maciej Kowalski (mąż Kate oraz tata
roli babci, wyjeżdżając wcześniej Helci i Henia), prof. Pierre Catan z Hôpital Saint Louis
w Paryżu na zebraniu Association Française de l’Atrésie
do Paryża i Lille w celu poznania de l’Oesophage w Maisons Alfort (czerwiec 2015 r.)
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Hôpital Necker w Paryżu oraz przeprowadzenia wywiadu z prof. Frederickiem
Gottrandem w Lille, wielce zasłużonym lekarzem dla organizacji opieki nad dziećmi z atrezją przełyku we Francji i na całym świecie.
Krajowym wątkiem związanym z przygotowaniem się do roli babci było uczestniczenie
w dwóch konferencjach o laktacji w Warszawie.
Podczas pierwszej konferencji poznałam Tomasza Chodkowskiego, ówczesnego prezesa firmy
Medela Polska oraz dr hab. Marię Wilińską, doświadczonego neonatologa. Życzliwość okazaną przez nich mojemu wnukowi Heniowi zachoDr hab. n. med. Maria Wilińska podczas wuję we wdzięcznej pamięci. Inni poznani w tym
konferencji neonatologicznej
okresie znakomici lekarze to chirurdzy dziecięcy – prof. Ewa Sawicka oraz dr Klaudia Żak,
które w Klinice Chirurgii Dzieci i Młodzieży
IMiD w Warszawie przeprowadziły operację atrezji przełyku u naszego wnuka Henia.
Podsumowaniem tematyki transplantacyjnej było uczestnictwo w konferencja
ACCORD w Madrycie. Wkrótce powróciłam do Paryża z misją „Dziadkowie bez Granic”, odwiedzając przy okazji dwa ciekawe
miejsca: Henri Cartier Bresson Foundation
oraz restaurację Le Grand Colbert.
Interesująca była kolejna misja „Dziadków Po kilku latach nasze drogi z Tomkiem Chodkowskim znowu się zeszły – tym razem jako
bez Granic” w grudniu z uwagi na koncert autorów książek
kolęd w wykonaniu polskiego chóru w katedrze Notre Dame (https://www.photoblog.com/mimax2/2015/12/23/23122015-carols-concert-in-the-cathedral-of-notre-dame/)
oraz wspólną wieczerzę wigilijną, a także Nowy Rok na Polach Elizejskich.
Pomiędzy koncertami, lepieniem pierogów a byciem babcią Polką wspierałam
dr Martę Floreę w jej staraniach o wyjazd na misję do Pakistanu z Lekarzami bez
Granic (MSF). Dyskutowałyśmy strategię ubiegania się o wyjazd, pisałam rekomendację, analizowałyśmy różne okoliczności. Gdy Marta wyjechała na trzymiesięczną
misję, byłam akurat w Paryżu, więc kontynuowałyśmy rozmowy poprzez Skype’a.
W 2015 roku opublikowałam 59 artykułów, w tym 46 w „Gazecie dla Lekarzy”.
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Rys. Kate
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Torba przywieziona z kongresu w Phoenix
i podarowana Kate w paryskim mieszkaniu.
Na jej widok wiele osób pytało mamę Henia:
czy pani jest lekarzem?

Bukiet koniczynek
otrzymany od
mojego wnuka Henia

Wesoły autobus „Dziadkowie bez Granic”

Nasz wesoły autobus oraz koncepcja „Dziadkowie bez Granic” spotykają się z dużym zainteresowaniem i sympatią wielu osób. Wyrazem tego było między innymi
zaproszenie mnie w 2016 roku do audycji Polskiego Radia 24 o seniorach https://
polskieradio24.pl/130/2788/Artykul/1667325,Polscy-seniorzy, podczas której przekazałam wskazówki, jaki tryb życia należy prowadzić, aby będąc w wieku 65+ móc realizować program „Dziadkowie bez Granic”.
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Zostałam felietonistką SERMO –
amerykańskiego portalu dla lekarzy
Rok 2016 był chyba najbardziej międzynarodowy z całej mojej kariery. 3 czerwca był niezwykle ważnym dniem w mojej karierze dziennikarskiej. Zostałam zaproszona do pisania felietonów na amerykańskim i globalnym portalu dla lekarzy SERMO. Nie miałam pojęcia, że
potrafię pisać prozą i to po angielsku – mój pierwszy felieton miał tytuł World is aging and you too ;). Nie
dość tego, jeszcze mi za to płacą.
Po przedstawieniu się międzynarodowej
społeczności lekarzy zostałam poproszona Felietoniści SERMO tą ilustracja oznaczają
swoje teksty
o udzielenie wywiadu dla SERMO (dostęp
do całości portalu tylko dla lekarzy). Jest on dostępny w wątku
Real doctors of SERMO: an interview with mimax2
# What year did you begin practicing medicine?
– 1968.
# What medical school did you attend?
– Akademia Medyczna in Warsaw, Poland.
# Why did you choose this career / specialty? Do you have a special story to share?
– I started my postgraduate internship in internal medicine. As a diligent person, I really applied myself to the work, this attitude was noticed by my mentors
and they offered me to continue training within the specialization in internal medicine and then start doctoral studies in cardiology.
# What’s your most memorable case – could be one that stumped you, one that
saved a life, took the longest to diagnose…
– My memorable case... a young man, a journalist representing the technical
press, with peptic ulcer disease and gastrointestinal bleeding, whom I examined in
the emergency room almost 40 years ago. I have this patient before my eyes every day until today... this is my wonderful husband Francis.
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The Polish Code of Medical Ethics states that a physician cannot exert on a patient any other influence than the therapeutic one, and I obviously had this other
influence ; ) … or… maybe it was a therapeutic effect – peptic ulcer disease was
cured and has not returned during 40 years of observation. It’s a very long remission ... on reflection, I think it was a therapeutic effect consistent with the code of
medical ethics : )
# You shared with the community that you have an impressive home library
including a collection of 40+ editions of The Little Prince from around the world.
How did this collection start? Do you have a personal favorite edition?
– The first book from my collection I bought in 1969. I was then a 24-year-old girl, and I was in the first year of my work as a doctor.
End of medical studies, first job, new colleagues, choice of specialization – it
is a time when a young person is looking for ways of life. I read The Little Prince many times at that time, I underlined many passages that impressed me. The
excerpt that has made the biggest impression on me was:
“People haven’t time to learn anything. They buy things ready-made in stores.
But since there are no stores where you can buy friends, people no longer have
friends. If you want a friend tame me!”
The first copy has numerous underlined sections of text that I liked most. I looked at it now again, and I like invariably the same passages.
I love this copy with historical love, but I also like a rare edition in Arabic, notably the dialect used in Algiers, where I went twice.
I have a lot of fondness for a copy in Korean, bought during a trip to Seoul. In
fact, each copy has its own sentimental story.
# What do you think is the biggest public health challenge that your country faces?
– Poland has 2 doctors per 10,000 inhabitants, it is the lowest rate in Europe.
This is due to two main factors – small number of medical students and the emigration of Polish doctors to other countries.
16 years ago a reform of health care based on the concept of Diagnosis Related
Groups (DRG) was started in Poland. It came from the US and other European
countries. The creators of this theory are Robert B. Fetter and John D. Thompson
of Yale School of Management, so a business university. The rationale for the creation of this concept was to facilitate accounting of expenditures and control the
actions of doctors. Could there be anything more absurd than having medicine management based on a desire to make life easier for accountants and controllers???
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# What’s the most absurd thing that a patient has ever asked you?
– I worked in a clinic specialized in the treatment of patients with hypertension.
My longtime patient asks me for a prescription. Searching for his medical history, I ask: what medications are you taking? Mr. X replies: Doctor! How is it possible that you don’t remember what medications I am taking??? I didn’t remember. Shame on me ; )
# What are some of your favorite hobbies? How do you unwind or relax from
your work?
– Traveling and planning a round the world trip. Photography. I’m a photoblogger since 2007.
# If you could meet one other SERMOan in real life, who would it be?
– I would love to meet DocLMG, Enbastet, Sreade, Beachdaze in real life –
very friendly to me. I would love to meet Gynosaurus my colleague from the internet forum for Polish physicians, he was very helpful to me in difficult times of
my life. Thanks Gyno, I will always remember.
I’d love to meet all other SERMO community fellow columnists and talk about
their passion for writing, because I think they all have such passion. I would also
like to meet Bailey from the SERMO Team.
# What is your proudest moment in your medical career so far?
– I work in two professions – as a doctor (48 years of practice) and medical
journalist (16 years of practice). I have a specialization in internal medicine, as well
as a Ph.D. in cardiology obtained in 1974, so I’m one of the pioneers of echocardiography in my country. I also have a Specialist Diploma of the European Society of Hypertension. I am a passionate advocate of healthy lifestyle. In 2014 I received the World Hypertension League Award for Notable Achievement in Dietary
Salt Reduction at Population Level. I feel fulfilled as a doctor.
The moments in which I received all the medical titles and diplomas are undoubtedly a source of pride, but I’m most proud of my career as a medical journalist.
I began to pursue a journalistic career when I was 55 years old.
# If you could travel to one other country to practice your specialty, which country do you think would need your services the most?
– At the moment, I’m more fascinated with the work of a journalist, in particular presenting issues related to telemedicine. It brings not only a lot of opportunities, but also no less threats of which we are not always aware – both doctors
and patients.
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I would like to improve my journalistic (also photographic) skills in the United
States. I had the opportunity to work as a journalist accredited to annual conferences such as the American Heart Association, American College of Cardiology,
the American Society of Clinical Oncology. I dream of journalistic training in the
United States and to give a chance for the fulfillment of my dreams, I sent an application for the Nieman Foundation Fellowship.
Keep your fingers crossed for me!
# If you were stranded on a deserted island, what 3 things would you bring with
you and why?
– A computer with Skype and a source of energy, so that I can connect
every day with my husband in Warsaw and my daughter and grandchildren
in Paris.
A smartphone – in case if Skype doesn’t have a connection
A set used for brewing and a few yerbamate packs – it’s been my favorite drink
since my trip to Argentina in 2008.
# Let’s play 2 Truths and a Lie with the community, where you tell us 3 things
about yourself, one of which is NOT true. The community will guess which one is
the lie. What are your 3 “facts”?
– Dr Mimax2 doesn’t have a driving license or a car, moreover she’s never had
either, she moves in space only by trams and planes.
– Dr Mimax2 dances tango masterfully with her husband, she’s mastered this
art while in Argentina.
– Dr Mimax2 is left-handed.
Wywiadowi towarzyszy ankieta, na którą odpowiadają członkowie forum.

SERMO jest amerykańskim portalem dla lekarzy, który został założony w 2005 roku
przez dr. Daniela Palestranta. Początkowo dyskutowano na nim o działaniach niepożądanych leków, jakie lekarze obserwowali w swojej praktyce. Dyskusje te znacząco przyczyniły się do wycofania z rynku rofecoxibu, który powodował wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Z czasem zakres tematów na forum rozszerzył się, jak również zaczęto przyjmować lekarzy z innych krajów. Obecnie SERMO jest portalem globalnym,
do którego należy 800 tysięcy lekarzy z 180 krajów z całego świata. SERMO Community Columnist to grupa około 40 lekarzy z różnych krajów pisujących felietony na zaproszenie portalu.
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Tort z okazji pierwszej rocznicy współpracy z SERMO

Kolejny pobyt w sierpniu 2017 w Paryżu połączony był z miłą uroczystością
10-lecia ślubu naszej córki Kate z Maciejem. Rocznicę obchodziliśmy w słynnej
restauracji Le Grand Colbert, znanej z filmu Lepiej późno niż później oraz Za jakie grzechy, dobry Boże?
W ramach nieodrywania się od życia krajowego zwiedziłam ciekawą salę konferencyjną Zebra Tower, gdzie z dwunastego piętra zrobiłam kilka zdjęć.
Pisanie tak jak ziewanie bywa zaraźliwe i udzielające się. Z czasem do grona piszących osób w naszej rodzinie dołączył mój mąż, który wyspecjalizował się w pisaniu wierszy na imieniny, urodziny oraz specjalne okazje. Niestety nie zdobył on
jednak uznania szerokich rzesz słuchaczy w rodzinie. Przyjechaliśmy pewnego
roku na imieniny Helci z prezentem i wierszem, gdy Dziadek zaczął czytać, Helcia krzyknęła: „Żadnych wierszy!”.
Ani się obejrzeliśmy, a nasz wnuk Henio skończył rok. Wydaliśmy z tej okazji
w Warszawie zaoczne Przyjęcie Bagietkowe.
Udzieliłam też wywiadu dla portalu stacji telewizyjnej TVN oraz Polskiego
Radia 24.
Kolacja wigilijna z kolegami z SERMO była wzorowana na Przyjęciu Bagietkowym oraz nawiązywała do tradycji dodatkowego nakrycia na wigilijnym stole
– symbolika musiała chyba zrobić na kolegach z SERMO duże wrażenie – jedna
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W restauracji Le Grand Colbert w Paryżu

z amerykańskich koleżanek napisała na priv, że bardzo chętnie wzięłaby udział
w takiej kolacji, ale w tym roku nie może i pyta, czy zaproszenie może być aktualne na przyszły rok. Nie mogłam oczywiście obiecać realizacji spotkania w tak odległym terminie.
Byłam też w Senacie na konferencji poświęconej problemom ochrony zdrowia.
Wkrótce potem pojechałam do Paryża, aby przekazać naszej córce Katarzynie
legitymację Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Ważnym wydarzeniem było
uczestniczenie
w Dniach Otwartych Hôpital Necker. Zwiedziłam
salę operacyjną oraz szpital
dla pluszaków,
w którym przytulance Helci założono gips!
Dzień otwarty w Hôpital Necker
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Konferencje,
raporty

Rok 2017 rozpoczął się pod znakiem
jubileuszy, spotkań i nowych aktywności mediowych. Wybrałam się m.in.
na premierę prasową filmu Sztuka kochania. Zachęciły mnie sceny z traPięć lat !
ilera – a zwłaszcza widok bohaterki ubranej w fartuch i białą chustkę
Okładka numeru specjalnego z okazji
5-lecia „Gazety dla Lekarzy”
na głowie biegnącej po schodach sali
wykładowej Collegium Anatomicum. Taki właśnie strój obowiązywał
na ćwiczeniach z anatomii prawidłowej!
• Lekarz pacjentem

• Artykuł
poglądowy
• Emigracja

• Co nas czeka?

• Siedem życzeń

Czas szybko płynie i ani się obejrzeliśmy, minęło 5 lat „Gazety dla Lekarzy”.
Tak relacjonowaliśmy to wydarzenie na łamach GdL: „Tradycja nakazuje, aby na
urodzinowym przyjęciu był tort, świeczki i zdjęcia dokumentujące ich zdmuchiwanie. Jednak to nieprosta sprawa, gdy potencjalni goście – redaktorzy tworzący GdL
rozrzuceni są po całej Europie, mają nie tylko różne grafiki swoich obowiązków
służbowych, ale także dziatwę wymagającą odprowadzenia do szkoły lub poczytania po raz setny książeczki z ulubionymi wierszami. Słowem, trudno o tu i teraz.
Obchody zostały podzielone na część realną i wirtualną.
Podczas pierwszej z nich sekretarz redakcji Mieczysław Knypl
otrzymał Dziennikarski Laur
Diamentowy Przecinek, a redaktor Alicja Barwicka, autorka
najbardziej poczytnego artykułu opublikowanego na naszych
łamach odebrała Dziennikarski
Laury dziennikarskie przyznane z okazji 5-lecia „Gazety
Laur Złoty Przecinek.
dla Lekarzy”
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W drugiej części przewodnicząca kolegium redakcyjnego Katarzyna Kowalska zdalnie odebrała Dziennikarski Laur Złoty Przecinek, a dr Ewa Dereszak-Kozanecka także zdalnie otrzymała dyplom uznania za serię artykułów o kotach, cieszących się bardzo wysokim
uznaniem czytelników.
W ciągu 5 lat wydaliśmy 72 numery „Gazety dla Lekarzy” (60 comiesięcznych i 12 wydań obejmujących książki, numery specjalne, kalendarze), relacjonując liczne
wydarzenia krajowe i zagraniczne związane z medycyMina Katarzyny Kowalskiej ną jako dziennikarze akredytowani w instytucjach kra(w domu zwanej Kate) na wiajowych i międzynarodowych oraz na kongresach.
domość o Złotym Przecinku
Ciekawym wydarzeniem w 2017 roku było uczestniczenie w European Reference Networks w Leuven. Obrady odbywały się w słynnym szpitalu uniwersytec-

Identyfikator z Leuven

Na konferencji poświęconej zdrowiu publicznemu
w Madrycie

kim. Inna bardzo interesująca konferencja, w której uczestniczyłam, odbyła się
w Madrycie i dotyczyła nowych zagrożeń dla zdrowia publicznego. Podczas
konferencji zaprezentowano programy
z zakresu zdrowia publicznego realizowane obecnie przez Komisję Europejską:
• AIR SAN (http://www.airsan.eu/)
• SHIP SAN (http://www.shipsan.eu/
Home.aspx)
• EMERGE (http://www.emerge.rki.eu/
Emerge/EN/Content/Partners/Partners_
node.html).
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Zakończenie konferencji w Madrycie

Konferencje i kongresy to nie tylko obrady na poważne tematy, takie jak zagrożenia dla zdrowia publicznego, ale także logistyka wyjazdu, obowiązujący dress
code, a także wyżywienie. Bywają z tym ostatnim różne przygody – opisałam je
w artykule na łamach mojej „Gazety dla Lekarzy”.

Jak zaspokoić głód wiedzy, nie tracąc na wadze?
Powróciłam ostatnio z jednej z konferencji na europejskich salonach stęskniona za… zwykłą zupą i tradycyjnym drugim daniem. Wspominając miniony i niepowtarzalny smak schabowego z kapustą oraz krupniku, przewinęłam taśmy pamięci ze słowami kluczowymi „konferencje naukowe, jedzenie”. W ciągu minionego półwiecza, które spędziłam z medycyną, wiele się zmieniło.
Nauka wymaga ascezy?
Posiedzenia kliniczne były moim pierwszym źródłem naukowej wiedzy medycznej. Podczas tych spotkań nikt niczego nie spożywał, jeśli nie liczyć koleżanki Joli,
która sporadycznie przychodziła z kubkiem herbaty i kanapką, tłumacząc klinicznym szarakom, że to powszechny zwyczaj w Ameryce. Koleżanka Jola, znawczyni pięknego języka angielskiego w mowie i piśmie, doświadczyła zaszczytu wysłania na roczne stypendium naukowe do Stanów Zjednoczonych, więc wiedziała, co

264

mówi. Wyższym rodzajem zdobywania wiedzy były posiedzenia międzykliniczne,
na których nawet bywalcy nie odważali się czegokolwiek jadać. Podobnie nie było
żadnej konsumpcji na posiedzeniach towarzystw naukowych, takich jak Polskie
Towarzystwo Kardiologiczne czy Towarzystwo Internistów Polskich. Nie przypominam sobie też zorganizowanego jadania na zjazdach tych towarzystw. Najpewniej po obradach chodziłam do baru mlecznego na makaron z serem i śmietaną –
danie było sycące i tanie.
Przyszło nowe i inne
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły wiele zmian obyczajowych, a wśród nich
komercyjne posiedzenia naukowe w hotelach. Wychowani na domowych kanapkach i pierogach w barach mlecznych, stanęliśmy w kolejkach po dania hotelowe.
Było smacznie i inaczej. Miałam pewne obycie z obiadami hotelowymi, ponieważ
w latach osiemdziesiątych pracowałam jako lekarz zakładowy w hotelach orbisowskich Bristol i Victoria i do moich obowiązków należało kontrolowanie kuchni. Zwyczajowo na koniec kontroli szef kuchni zapraszał dwuosobową komisję na
obiad. Najsmaczniejsze dyskusje toczyliśmy w Bristolu, gdzie była kuchnia opalana węglem, co podobno miało wpływ na smak potraw. Dania z Victorii przygotowywane na jakiejś bardziej nowoczesnej kuchni zdecydowanie mniej smakowały.
Chude lata dwutysięczne
W 2004 r. na kongresie European Society of Hypertension w Paryżu podczas
przyjęcia po uroczystym otwarciu obrad oferowano szampana, ostrygi i nic więcej. Wychodząc z założenia, że ostrygi w obie strony
przewodu pokarmowego smakują tak samo, a drinki najlepiej pijać we własnym domu, nie zdecydowałam się na wznoszenie toastów za rozwój hipertensjologii. Skoro nie wznosiłam toastów, to nie
było powodu sięgać po
przekąskę.

Zawartość torby wydawanej uczestnikom konferencji w Cancun jako gala dinner – jak widać ani gala,
ani dinner
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Moje zdziwienie przybrało nową postać, gdy na
kongresie Interamerican Society of Hypertension na zakończenie obrad w części nazwanej
gala dinner uczestnicy dostali papierowe torby,
a w nich puszkę coca-coli, batonik i jabłko. No
może to jakaś nowa świecka czy amerykańska tradycja, pomyślałam i postanowiłam pożywić się na
serwowane na otwarcie
własny koszt po powrocie z zona hotelera do mia- Danie
kongresu w Sydney
sta. Nie było to łatwe, bo pobliski sklep też oferował tylko batony i puszki. Nie dość tego, w moim skromnym hotelowym pokoju
nie było na wyposażeniu czajnika. Do dziś pamiętam rozmazujące się na podniebieniu czekoladowe batony popijane zimną wodą.
Podróże z czajnikiem
Po tym niemiłym doświadczeniu kulinarnym nabyłam niewielki czajnik turystyczny i dzięki niemu spędziłam wiele miłych wieczorów w pokojach hotelowych,
opisując obrady kongresowe i jednocześnie popijając yerba-mate. Pobyty na amerykańskich kongresach w charakterze akredytowanego dziennikarza miały wiele
walorów – nie tylko dostęp do materiałów kongresowych, ciekawe konferencje
prasowe, ale także bardzo smaczny catering w press roomie. Wersja europejska
press roomów była o zwykle wiele nędzniejsza.
Przeglądając przed wyjazdem ofertę pokoi hotelowych, w których miałam się
zatrzymać, często napotykałam fotografie czajników, barków. Doświadczenie nauczyło mnie, że fotografie i rzeczywistość w zakresie zaopatrzenia pokoi hotelowych to trochę różne światy. Można jedynie dawać wiarę opisom wyposażenia pokoju hotelowego. Ceny w barku hotelowym raczej nie zachęcają do konsumpcji,
pozostają więc przekąski własne.
Co oznacza cocktail dînatoire?
W programie jednej z konferencji znalazłam określenie, że po całodziennych
obradach będzie cocktail dînatoire. Termin nie był mi znany, google’owanie wskazywało na możliwość kolacji połączonej z napitkami alkoholowymi. W rzeczywistości na stole do dyspozycji kilkudziesięciu osób był jeden talerz z maleńkimi kanapkami i jakieś napoje. Podobnie z innej okazji wydany cocktail dinner, czyli kolacja koktajlowa, w rzeczywistości był próbą przetrzymania uczestników o głodzie.

266

Całodzienne obrady, podczas których nie podano ani jednego ciepłego dania, za to
w program obfitował w różne nowomowy z wykorzystaniem słowa dinner w różnych kombinacjach, stają się nową świecką tradycją globalnej chciwości.
Nie wierz w to, co napisane!
Dawno temu opowiadano taki dowcip: pewien pan zobaczył na płocie popularne czteroliterowe słowo, dał wiarę temu, co było napisane i pogłaskał. Zamiast
miłych wrażeń, na które liczył, wbił sobie drzazgę za paznokieć…
Analogicznie jest z wyżywieniem: jeśli masz w programie obrad napisane dinner – zawsze weź kanapkę do kieszeni! Najbliższy sklep spożywczy może być na
obrzeżach miasta!

To nie była porcja dla jednego uczestnika tego cocktail dînatoire,
lecz wszystkich zgromadzonych

Jeśli masz na bilecie lotniczym naszego narodowego przewoźnika napisane
słodka przekąska, oznacza to, że dostaniesz batonik za 45 groszy i jeszcze trzy razy
przez głośniki poinformują cię, że to „w prezencie”.
To ja na razie dziękuję za te wszystkie prezenty, obiady, kolacje i cocktaile.
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Kim więc jestem:
lekarzem czy dziennikarzem?
# Pracowałam w zaledwie dwóch szpitalach i trzech przychodniach.
# Pisałam do 50 czasopism i portali (w kolejności alfabetycznej):
Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej, Biuletyn Kas Chorych, Chwila
dla Ciebie, Diabetyk, Dobry Tydzień, Essentia Medica, Farmacja w Praktyce, Farmacja Polska, Gabinet Prywatny, Gazeta dla Lekarzy, Gazeta Lekarska, Gazeta
Medyczna, Geriatria Polska, Glucomag, Horyzonty Techniki, Informator – Leki
Współczesnej Terapii w Polsce, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Journal of Hypertension, Kardiologia po Dyplomie, Kardiologia Polska Kardiologia w Praktyce, Kardioprofil, Lekarz Praktyk, List do Pani, Magazyn Lekarza
Rodzinnego, Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny, Manager Apteki, Medycyna Rodzinna, Menedżer Zdrowia, Nadciśnienie Tętnicze, Na Zdrowie, Neurologica, Nowa Currenda, Opiekun, Ordynator Leków, Polskie Archiwum Medycyny
Wewnętrznej, Polski Przegląd Kardiologiczny, Praktyka Lekarska, Przewodnik Lekarza, Puls, Superlinia, Szugarfrik, Służba Zdrowia, Terapia i Leki, Twój Magazyn
Medyczny – Kardiologia, Vertigoprofil, Wiadomości Lekarskie, www.photoblog.
com, www.sermo.com, Życie na Gorąco.

# Bywałam w mediach, udzielając wywiadów na temat ograniczenia
soli, nadciśnienia tętniczego, problemów systemu ochrony zdrowia,
roli internetu w medycynie, badań genetycznych, promocji zdrowia
oraz innych tematów.
# Ponadto wyszłam za mąż za dziennikarza.
Może jestem jednak dziennikarzem, a dokładniej rzecz nazywając dziennikarzem uczestniczącym, przed którym stoją różne wyzwania – od wywiadów z laureatami Nagrody Nobla, poprzez międzynarodowe akredytacje dziennikarskie, na
podróżach na antypody kończąc.
Pod względem zasięgu oddziaływania należy uznać, że jestem znaną fotoblogerką – mój wpis Czym się różni pokój double od pokoju twin? ma ponad 400 tysięcy odsłon i końca nie widać...
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Kto nie wierzy, niech kliknie https://www.photoblog.com/mimax2/2011/04/03/3042011-czy-sie-rozni-pokoj-typu-double-od-pokoju-typu-twin/ i przyczyni się do wzrostu liczby odsłon najwyraźniej zmierzającej do 500 tysięcy!
A może zmieniająca się droga moich aktywności zawodowych jest po prostu
odzwierciedleniem zmieniających się priorytetów życiowych? Nie ma nic wiecznego ani w życiu, ani w medycynie.

Dziennikarz, jego kaczka oraz wypowiedź czytelnika, co sądzi o tym dziennikarskim drobiu hodowanym przez autorkę

269

Krystyna Knypl

Krystyna Knypl

PRESS

Moje akredytacje dziennikarskie
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Rozdział 46

Medycyna zmienną jest
Ciekawie temat zmian w medycynie ujął profesor Franz Messerli, który jak się okazuje także kończył studia w 1968 roku. W swoim wykładzie wygłoszonym 16 kwietnia 2013 roku z okazji otrzymania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania nad nadciśnieniem tętniczym powiedział:
„Kiedy zdawałem egzamin końcowy na studiach w 1968 roku, musiałem przedstawić egzaminatorowi pacjenta z zaburzeniami rytmu serca, który prawdopodobnie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, cierpiał na przedwczesne skurcze komorowe. Profesor bardzo się ucieszył, słysząc, jak zaproponowałem leczenie tego
pacjenta proszkiem Wenckebacha, bardzo wówczas modnym. Następnie zaczął
mnie pytać o skład tego proszku. Pamiętałem tylko, że zawierał naparstnicę i chininę, i niemal oblałem, ponieważ, zdaniem profesora, najważniejszym składnikiem była strychnina. Profesor powiedział: Podczas 40 lat pracy w zawodzie lekarza musi pan zawsze pamiętać, że strychnina jest najsilniej działającym składnikiem proszku Wenckebacha.
Co dalej? W ciągu 40 lat pracy nigdy więcej nie usłyszałem o proszku Wenckebacha, nie mówiąc o jego przepisywaniu pacjentom. Odszedł on do historii razem z pijawkami, upuszczaniem krwi i pozostałą szarlatanerią. Wiemy dziś, że
ani chinina, ani strychnina nie mają żadnych właściwości zapobiegających zaburzeniom rytmu serca. Ale, jak się zawsze mówiło: profesor tak powiedział, profesor ma zawsze rację, a kim ty jesteś, żeby twierdzić coś przeciwnego? Wracając do
błędnych przekonań w Nauce, dogmat często góruje nad dowodami i dzieje się tak zarówno w wypadku dogmatów profesorów czy, jak w wypadku Galileusza, dogmatów Kościoła.”
Źródło: http://www.uj.edu.pl/documents/10172/20b341c2-a6ef-42db-a09b-160cca3e05a9

W ramach tej zmienności raz jestem dziennikarzem z kaczką, innym razem odpowiadam na pytania czytelniczek jako
„Doktor Redaktor Dziunia” z ukarminowanymi usteczkami –
dodajmy ukarminowanymi przez grafików komputerowych

Doktor Redaktor Dziunia odpowiada na
pytania czytelniczek
w ramach zmienności
w zawodzie
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wydawcy prasy kolorowej. Jednym słowem jestem Doktor Redaktor, jak tytułował
mnie pewien krakowski profesor na konferencji prasowej.
Bo redaktor znaczy więcej niż profesor – wyznał posiadacz owego tytułu akademickiego.
Gdzie jak gdzie, ale w Krakowie to na tytułach ludzie znają się!
Przykładów zmienności w medycynie jest wiele, a jednym z ciekawszych była
tematyka konferencji w Atenach poświęcona zmieniającym się zagrożeniom dla
zdrowia publicznego. Omawiano na niej między innymi, jak reagować w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej dla zdrowia publicznego, a bardzo interesujący wykład na ten temat miała dr Marsha Vanderford, która brała udział w opracowywaniu komunikatów oraz strategii komunikacyjnej większości współczesnych globalnych kryzysów.
Dr Marsha Vanderford jest byłym dyrektorem ds. komunikacji Światowej Organizacji Zdrowia oraz byłym dyrektorem ds. komunikacji kryzysowej w Amerykańskim Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób (https://www.cdc.gov/),
a także autorką wielu znakomitych artykułów naukowych na temat komunikacji
podczas kryzysów.
Identyfikator z konferencji w Atenach
Prawidłowa komunikacja w stanach
zagrożenia jest dla zdrowia publicznego kluczowa i powinna się odbywać na wielu
poziomach i obszarach. Ludzie potrzebują rzetelnych informacji, aby móc chronić
siebie i swoje rodziny przed skutkami wydarzenia kryzysowego. Niezwykle ważnym elementem każdej sytuacji kryzysowej jest niepewność towarzysząca osobom
dotkniętym kryzysem w sposób bezpośredni lub pośredni, dotycząca ich rodzin.
Niepewność jest bardzo silnym czynnikiem stresującym i powoduje, że oczekiwania wobec informacji o szczegółach kryzysu narastają.
Końcowe wskazówki, które przekazała dr Marsha Vanderford słuchaczom, były
następujące:
# w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej komunikuj się z osobami zainteresowanymi możliwie jak najwcześniej,
# kontaktuj się z osobami zainteresowanymi często, mimo niepewności jaka może
ci także towarzyszyć
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# ludzie łatwiej zrozumieją i lepiej odbiorą twoją niepewność, jeśli o niej powiesz,
niż gdy ją ukryjesz i będziesz milczeć.
Rady te płyną nie tylko z akademickich doświadczeń zdobytych przez dr Vanderford podczas studiów licencjackich na California Polytechnic State University,
magisterskich i doktorskich na University of Minnesota, pracy w charakterze profesora na University of South Florida, ale także z doświadczeń zdobytych w działaniu operacyjnym. Uczestniczyła ona w opracowywaniu strategii komunikacyjnej takich zdarzeń kryzysowych jak
# katastrofa humanitarna w Syrii (https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcje_mi%C4%99dzynarodowe_na_wojn%C4%99_domow%C4%85_w_Syrii),
# epidemia cholery w Jemenie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_cholery_w_Jemenie),
# epidemia gorączki krwotocznej w Afryce Zachodniej wywołana wirusem Ebola
(https://pl.wikipedia.org/wiki/Epidemia_gor%C4%85czki_krwotocznej_Ebola_w_Afryce_Zachodniej),
# katastrofa ekologiczna wywołana wyciekiem ropy naftowej na platformie wiertniczej Deepwater Horizon 20 kwietnia 2010 roku w Zatoce Meksykańskiej (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Eksplozja_platformy_wiertniczej_Deepwater_Horizon),
# atak bakteriologiczny wąglikiem dokonany za pomocą zakażonej korespondencji
przesyłanej do kongresmenów (https://en.wikipedia.org/wiki/2001_anthrax_attacks),
# zamachy 11 września 2001 roku na World Trade Center w Nowym Jorku (https://
pl.wikipedia.org/wiki/Zamach_z_11_wrze%C5%9Bnia_2001_roku),
# huragan Katrina (https://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan_Katrina).
Dr Vanderford współpracowała także z wydziałem medycyny rodzinnej na University of South Florida i w swych publikacjach książkowych poruszała zagadnienia dotyczące szerokiego spektrum, poczynając od powiększania piersi sylikonowymi substytutami aż po opiekę paliatywną.
Po zakończonym wykładzie przekazałam dr Vanderford serdeczne gratulacje
i wyrazy uznania dla jej niezwykłego doświadczenia oraz dorobku w tak skomplikowanej dziedzinie, jaką jest informowanie społeczeństwa o sytuacjach kryzysowych. Miałam też możliwość dłuższej, bardzo sympatycznej rozmowy z dr Marshą w kuluarach.
Po przejrzeniu literatury naukowej i bliższym poznaniu zakresu doświadczenia
dr Marshy Vanderford wiem jedno – jeśli kiedyś nadejdzie koniec świata, z pewnością ona będzie opracowywała komunikat o tym zdarzeniu.

273

Rozdział 47

Pijawki, strychnina
i upuszczanie krwi
Medycyna zmienia się na przestrzeni lat – to, co wydawało się trwałe,
odchodzi w niepamięć, a na jego miejsce pojawiają się nowe pojęcia.
Niekiedy po latach okazuje się, że gwiazdy długo świecące na firmamencie życia publicznego, czy też na mniejszą skalę naszego prywatnego, tracą swój blask. Zachować status gwiazdy olśniewającej swoją postawą i wiedzą przez całą swoją drogę życiową to trudne zadanie,
któremu są w stanie sprostać tylko nieliczni.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Puszczanie_krwi#/media/File:Blood_letting.jpg

Do symbolicznych rozważań weźmy trzy metody lecznicze wymienione w tytule rozdziału i znane w czasach mojej młodości – i spójrzmy, czy przetrwały próbę czasu.
Upuszczanie krwi broni się – wykonywałam raz w życiu taki zabieg u pacjenta z nadciśnieniem płucnym. Igły do tego zabiegu były dość grube, gdy wkłułam
się do żyły, krew wytrysnęła pod ciśnieniem prosto do rękawa mojego fartucha lekarskiego.
Komu można przydzielić rolę pijawki – cóż, chyba medycynie współczesnej zamienionej w jeszcze jedną gałąź globalnego biznesu, który wysysa z lekarza coraz więcej
krwi. Odczucie to mają
wszyscy koledzy niezależnie od kraju i kontynentu,
na którym prowadzą swoją praktykę lekarską.
A strychnina? Ha!
Pozostanie to tajemniUpuszczanie krwi
cą lekarską, wszak nie
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https://en.wikipedia.org/wiki/Strychnine#/media/File:Strychnine_Star_chemdraw.jpg

wszystko czego lekarz dowie się lub co
ustali w czasie
swojej praktyki można podawać do publicznej wiadomości.
Z drugiej strony
warto przypomnieć, że substancja ta interesowała wielu naukowców,
w Wikipedii
znajdujemy ciekawą ilustrację,
jakie to gwiazdy chemii pracowały nad jej
Wzór chemiczny strychniny
syntezą.
W innym miejscu Wikipedii czytamy: Struktura związku została ustalona w roku
1946 przez Roberta Robinsona, a syntezę totalną wykonał po raz pierwszy w roku
1954 Robert Woodward (m.in. za te osiągnięcia obaj chemicy otrzymali Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii).
Strychnina blokuje synapsy hamujące, co w efekcie wzmaga pobudzenie neuronów. Śmierć następuje wskutek uduszenia w następstwie skurczu tonicznego mięśni
oddechowych. Swoistą odtrutką stosowaną w zatruciach strychniną są barbiturany.
Strychnina znajduje zastosowanie w chemii organicznej obok brucyny jako chiralna zasada, służąca do rozdziału mieszanin racemicznych kwasów na poszczególne enancjomery. Była także stosowana jako pestycyd, zwłaszcza trucizna na
szczury i ptaki.
Jest rzadko stosowana w lecznictwie (dawka 0,25-3 mg) pod postacią azotanu,
jako środek pobudzający w zaburzeniach krążenia, oddychania i osłabienia.
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Rozdział 48

Proza i poezja
życia
W zawodowym życiu lekarza jest zdecydowanie
więcej prozy niż poezji. Jeżeli zamarzy mu się bardziej odświętny, artystyczny i poetycki klimat wokół
swoich aktywności zawodowych, musi zacząć pisać wiersze. Tak też się stało i w moim wypadku. Tematyka wierszy jest różna
– dotyczy życia, medycyny,
a także spraw rodzinnych.
Jak to się stało, że lekarz piJa z matką w Sopocie, 1958 r.
sze wiersze? – Na to pytanie odpowiedziałam wierszem właśnie dr Ewie Hublewskiej, z którą
od roku szukałyśmy wspólnych korzeni rodzinnych, a po osobistym
spotkaniu się w Sopocie obie jesteśmy przekonane, że takowe istnieją.
Hublewska to także nazwisko panieńskie mojej matki Haliny, z którą
spędzałam w Sopocie wakacje w 1958 roku.
22.10.2018. Haiku (俳句) z inspiracji E.H.
Wieczorny, spokojny zmierzch
Niespodziewanie przerwały pytania:
Kto właściwie inspiruje cię do pisania?
Czy także ten brodaty facet,
z którym codziennie jadasz śniadania?
I zostawiasz mu swój talerz do pozmywania?
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Spacerując po sopockim deptaku można spotkać wiele osób, nawet
swoją warszawską sąsiadkę... I tak się
stało podczas naszego spotkania. Zrobiłyśmy więc sobie pamiątkowe zdjęcie. Obie panie szybko znalazły wspólnych znajomych i we wspomnieniach
pojawił się motyw konkursu recytatorskiego w czasach szkolnych. Dowiedzieliśmy się, że Ewa była jedną
z laureatek konkursu!
Nasze spotkanie w Sopocie odbyło się w konwencji „Szlakiem wspomnień”, której obowiązkowymi punktami był oczywiście spacer ulicą Bohaterów Monte Cassino, wizyta na
molo i na kawie w Grand Hotelu. Miejsca wprawdzie znajome, ale z wieloma elementami nowych nazw hoteli, Na sopockim deptaku (11 maja 2019 r.) ja, moja warszawska sąsiadka Zofia Czernicka i niedawno odnaleziona kuzynka Ewa Hublewska
kawiarni lub ulic.
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Do pisania trzeba mieć wenę, dzięki której można napisać wiersz o niej.
Poszła Wena do doktora...
Choć nie była bardzo chora,
Chciała tylko ponarzekać,
Się przebadać, podociekać,
Co się jej należy – Wenie,
Kiedy znajdzie się na scenie.
Z gruntu słabo jest obyta
Z pompą, blichtrem i paradą.
Trudno mówić jej ze swadą,
Wściekłe męczą ją migreny,
W okolicach każdej sceny.
Co ma robić biedna Wena?
Czy ma wołać pogotowie?
Czy na dyżur pobiec szybko?
Lub się spotkać z złotą rybką
I życzenia wyrzec szybko?
Lekarz się na nogach słania,
Co mi z Weny przyjmowania?
Jakie zrobić jej badania?

Więc wiązaną rzecze mową,
Wolno cedząc każde słowo.
Pragnę pani wyznać jeno,
Że niełatwo z panią, Weno,
Mieć romansik lub spotkanie,
Kiedy wszystko jest nietanie,
Cnotą zaś jest oszczędzanie.
Wraca Wena więc do głowy,
A tam czeka temat nowy.
Czy ktoś Wenę refunduje?
Czy to w ogóle się opłaca?
Czy lekarska to jest praca?

I wyznała Wena z mocą,
Lekarzowi szeptem, nocą,
Werdykt krótki, ostateczny,
Może nawet zgoła wieczny:
ŚWIATŁO FLESZY WENĘ PESZY.

https://www.photoblog.com/
mimax2/2018/10/25/25102018poete-odwiedza-jego-muza-apoetke-kto-muz/

Można też napisać wiersz dedykowany mężowi
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Można pisać wiersze na różne tematy, nie tylko bardzo poważne, egzystencjalne, ale całkiem codzienne – jak na przykład nauka alfabetu przez wnuczęta.
Alfabetyczny wiersz dla wnucząt

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

to pierwsza jest z literek,
nikt nie skoczy jej przed szereg.

wypina ładne brzuszki,
wiedzą o tym już kaczuszki.
cytrynki przypomina,
że się kwaśna robi mina.
domowe ma znaczenie,
wiedzą o tym wszystkie lenie.

jak Ewa, każdy powie,
bardzo ważne, co ma w głowie.

fantazją trochę trąci
i w literkach wszystko mąci.
zawijas trochę trudny,
ale przez to nie jest nudny.
to z Henia inicjału,
nauczymy się pomału.

się przez to w głowie mąci,
chyba że się nikt nie wtrąci.

też łatwo rozpoznamy,
by pochwałę dostać Mamy.
konkretną jest literą,
żadna babcia nie jest sknerą.

lubimy wszyscy za to,
że przypomnieć może lato.

Ł
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z

to łatwa jest litera,
zawijasy też zawiera.
jest zawsze w słowie mama,
wszystko Helcia robi sama.

naprawdę ma trzy kreski,
wiedzą o tym nawet pieski.
otwiera się szeroko,
jak wyspane dobrze oko.

pomału przypomina
kogoś, komu zrzedła mina.
to trudna jest litera,
bardzo język poniewiera.

dla śmiechu całkiem łatwa,
wie już o tym szkolna dziatwa.
już nie wiem jak zrymować,
trzeba będzie kombinować.
jak uszy odmrożone,
bo bez czapki wychłodzone.
to koniec jest już bliski,
trzeba zajrzeć więc do miski.

równania znaki to znany,
bywa czasem zapomniany.

lubi zgrywać Greka,
a tu szybko czas ucieka.
zwiastuje koniec szybki,
moje śliczne złote rybki!
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Rozdział 49

Podsumowanie dla
międzynarodowych czytelników
Summary
for international readers
Unformal CV as a story
Born: hm…
Educated: formal M.D. education including Ph.D.
Early career: not discouraged to further attempts
First Experience with writing: many years ago
Writing Career: go on ;)
Current Emplyment: „Gazeta dla Lekarzy”

The 6th arrondissement of Paris
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Family: husband Francis, daughter Kate, granddaughter Helen and grandson
Henio, son-in-law Maciej
Hobbies: reading travel books
Ambitions: round the world travel
I tried to get around as I could about the medical issues, but contemplations
leads me to address the subject, from whom, and so there is no escape. This does
not mean that it did not attempt.
A few years ago I published a book entitled, “Life after being a doctor”. The unconscious assumption of the title was the notice of the acquisition of skills related to my second profession, a medical journalism and willingness to say bye, bye,
medicine, now I will be dealt with elsewhere. New identity and stuff like cartoons ..
The book was printed and went to the readers. Came the first review. I felt as
a liberated woman. Maybe in retrospection, quite reasonably chose not to first to
read the homogeneous environment of my professional colleagues learned in his
youth, which, as I thought at that time I left the ranks. Colleagues read and commented on the novel. Everyone, even separate instance can be uplifting.
Some sympathetic… especially those who saw in the pages of the novel mirror
the fate of their young years and fortifies the idea that exile to the health service
is not for life, not everyone is awaiting sentence.
Others sharply… especially those who saw in the forms of heroes is not necessarily a reflection of their friendly personalities and passion to the world. It was
as loud in the my professional environment of the book, which, in principle, each
author has, though not at any time, it is nice.
As the liberated woman, I went to a press conference in Paris, which discussed issues related to the cardiology. One-day Conference on the category of
what arrives in the previous day, slept one night and the morning after breakfast, checking out the hotel and spent the rest of the time in some small conference room in the basement of the hotel and listened to the lectures of various experts. Deliberations ended at lunchtime, some people went to lunch, and
I accompanied my friend from Prague to the airport CDG. There was a brief
December day and the streets of Paris covered the first snow of the year. We
arrived to the airport and every one of us took up his flight after delivering the
traditional see you, usually there is no sequel. Most flights were delayed that
day, because the airport handling services similar to Polish road fell into dismay,
that in December in Europe, it snows. We luckily we started two hours later.
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So I flew from Paris to Warsaw LOT plane, which is not negligible in the later
stories. Closed my eyes and welcomed been giving meditation is empty. Here
I am, liberated woman, backing from conference, which invited only a few medical journalists from across Europe …
You can, however, stand out for independence… – I thought. There has been
a long time when the world and vain meditations delivered me the message given
by speakers. Actually the first time in my life I heard on the plane:
– Is there a doctor on board? If anyone of you is a doctor, please report to cabin crew.
This was, fortunately for me and for my insurance policy, the Polish plane. We
were on Polish territory, a country which still retains the right to practice medicine, and if so, it was necessary to act. All of my thoughts about freedom and liberation in a moment how you press the DEL key evaporated like a soap bubble.
I got up and apologize to the person sitting next to me said: – Sorry, the message I was me concerned. I was convinced that someone got a cardiac arrest and quickly laid down the thoughts as I put the patient for resuscitation. Along the seats
will be more convenient – I thought. Fortunately, the situation wasn’t so extreme.
Sitting a few rows further passenger, received oxygen already served by the crew.
Where do I start? – I thought quickly. I decided that the patient should know
who he is dealing.
– I am Dr Krystyna Knypl.
Film gesture recognized the patient’s wrist, and a moment stopped to think what
to say. It was a benign arrhythmia. I said calmly and with a smile:
– Your pulse is O.K.
Patient’s facial expression changed in the blink of an eye. Everyone feels better when it learns that the pulse is OK and in addition, this message comes from
a doctor. Passenger translated my opinion accompanying her husband, who did
not speak English. He smiled at me with gratitude.
– You have a handsome husband, fell into my eye at the airport – I said. Passenger’s husband laughingly explained my words. Everyone breathed a sigh of relief… Me too. Cabin crew repeatedly inquired whether they should order an ambulance near the landing site of our aircraft. I answered that there is no such need.
We walked to their gate, and all told each other to see you, which is known to never have continuation. During this flight, I found a answer to the question: Who
is the doctor after being a doctor.
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Formal CV
I was born in Podlasie, eastern Poland, grew up in Warsaw, a graduate of the
medical university in Warsaw (1968), received PhD in cardiology (1974), specialized in internal diseases (1976) and hypertensiology (2006).
I was awarded the medal of the regional medical chamber in Warsaw. As a specialist of the European Society of Hypertension I am a passionate advocate of healthy lifestyle. In 2014, in recognition of my success I received the World Hypertension League Award for Notable Achievement in Dietary Salt Reduction at thePopulation Level.
After many years of the medical practice, I felt more and more that I can create larger written forms than typical instructions for my patients that they should
take their tablets three times a day.
I decided to follow such famous predecessors as Arthur Conan Doyle or Mikhail Bulgakov and emigrate from the land of medicine to literature and journalism.
This step resulted in more than 600 articles and 16 books written by me.
I traveled around Europe and Americas and also visited Asia, Africa and Australia. I am planning to take a trip around the world.
Being a supporter of the third time lucky principle – after many years of a love
affairs with medicine and writing I decided to take up photography. The passion
started out photographing my loved one and after a few years I decided to also
pursue other topics such as everyday life in Poland, travel, nature and medical conferences worldwide.
In 2007 I started to publish photos as @mimax2 on www.photoblog.com. During the last 10 years I has published more than 4000 posts comprising up to 20
photos. My photos were selected 5 times for the front page of www.photoblog.com.
I was nominated to Henri Cartier – Bresson Award in 2015.
Since 2012 I am the founder and editor – in – chief of Gazeta dla Lekarzy, nonprofit magazine created by doctors and their families.
Since 2016 I am SERMO community columnist the #1 social network for doctors in the US and now globally.
I am the wife of Mieczysław, the mother of Kate, the mother-in law of Maciej
and the grandmother of Helen and Henio.
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Rozdział 50

Plany na przyszłość
Do snucia i realizowania planów potrzebne jest dobre zdrowie. Mnie łaskawy
los je podarował. Mam kartę pacjenta tylko u dwojga kolegów – dr. Jerzego Manowskiego, stomatologa oraz dr Ireny Romaniuk, okulistki. Co do przyszłości, to
pewne wskazówki przekazał mi wierszem dr Krzysztof Saturnin Schreyer, z którym pracowałam w PSK nr 1 w latach 70. Wiersz odczytała Kate podczas uroczystego obiadu z okazji 50-lecia mojego dyplomu. Słuchający deklamacji wnuczek
Henio westchnął po jej zakończeniu i oznajmił „Ach, Kistino!” – i tak zostałam
babcią Kistiną.
Krystynie Knypl

Ach, Krystyno
Krzysztof Saturnin Schreyer

Ach, Krystyno, ach, Krystyno,
dni młodości niech nie miną,
niech nie miną nigdy Tobie,
niech ci zawsze służy zdrowie,
niech twój umysł jak pochodnia
płonie ogniem wielkim co dnia
i rozlewa blask na tłumy
prowokując do zadumy
lub zmuszając do działania
albo… korespondowania.
Twój wiek młody, biologiczny,
przypisany jest nielicznym,
więc gdy przyjdzie wiosny pora,
nie unikaj strzał amora,
dając przykład wszem głęboki,
jak to życia pić uroki.
Niech przyjaznych setka rąk
stworzy ci magiczny krąg,
który przed złą mocą chroni,
wydobędzie z każdej toni,
bo doktorów jest w nim wiele.
Śmiej się lekko, działaj śmiele!
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Rys. Kate

Z pewnością śmiałym pomysłem
byłoby zrealizowanie sugestii zawartej
w komiksie narysowanym przez Kate.

Wiersz otrzymany na imieniny, autorem jest
dr Piotr Gałuszka z Częstochowy (2017)
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Z pewnością nabiera się dystansu do wielu pojęć związanych z medycyną. Jak
to się dzieje, opisałam w wierszu.
Spokojny dystans do medycyny...
Spokojny dystans do medycyny
Nie tworzy się w ciągu jednej godziny.
Wolno narasta przez długie lata,
Niepokój z tysiącem wahań się splata,
Lecz gdy nadejdzie ta piękna chwila...
Życie lekarza wszystko umila.
Wszystkie znamienne super wyniki,
Teksty uczone i p (<0,005) statystyki
Nie robią na mnie żadnego wrażenia.
Spoglądam więc rzadko i od niechcenia,
Wszystko mi wolno i nic nie muszę.
Ot! Czasem wierszyk napisać się skuszę.

Nie wszystko da się opisać, zrealizować, ale z pewnością można sobie wyobrazić.
Pod powiekami
Śmieszne niepokoje, małe strachy,
Zwykłe chęci i odświętne zachcianki,
Nieodbyte podróże, niezdobyte góry
Ludzi przeoczonych i zgubione perły.
Wirowanie obrazów zamglonych,
Umiejscowionych na zawsze i trwale
Pod dziwnie miękkim dyskiem pamięci,
Który skrywa najmniejsze okruszki
Ukrytych wzruszeń i szalonych fantazji
Spełnionych pod powiekami wyobraźni.

A skoro tak, to włączam wyobraźnię i planuję...
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Pierwsze marzenie to podróż dookoła świata, zastanawiam się ciągle nad trasą oraz zdobyciem potrzebnych finansów.
Drugie marzenie jest hmm… mocno nietypową wizją: mam elegancki dom nad
brzegiem oceanu na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych (alternatywne
lokalizacje mojej willi z marzeń to Promenade des Anglais w Nicei lub Boulevard
Kukulcán w Cancun), co rano siadam przy biurku i patrząc w bezkresną przestrzeń
za oknem, piszę bestsellerowe powieści.

Koniec
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W debiutanckiejW
powieści
debiutanckiej
Maść tygrysia
powieści(2003
Maśćr.)tygrysia
zamie- (2003 r.) zamieProfesjonalną globtroterką
orazglobtroterką oraz
Profesjonalną
autorką bestsellerowych
autorkąpowieści.
bestsellerowych powieści.
ciła swój ulubiony
ściławiersz
swój ulubiony
Na pożegnanie:
wiersz Na pożegnanie:

11. Kiedy kłamiesz?
11. Kiedy kłamiesz?
Gdy mój rozmówca
życzy
tego. życzy sobie tego.
Gdy
mójsobie
rozmówca
12. Twój ulubiony12.
bohater
literacki? bohater literacki?
Twój ulubiony
Mały Książę.
Mały Książę.

13. Twoi bohaterowie
z życia
codziennego?
13. Twoi
bohaterowie
z życia codziennego?
Ulokowałam drugi
Ulokowałam
dzień
drugi dzień
Mąż Francis, córkaMąż
Kate,
wnuczęta
Francis,
córka Kate, wnuczęta
Na mapie zapomnienia,
Na mapie zapomnienia,
Helcia i Henio oraz
ich tata
Maciej.
Helcia
i Henio
oraz ich tata Maciej.
Będę wspominaćBędę
go bez
wspominać
słów
go bez słów
14. Słowo, którego14.
używasz
często?
Słowo,zbyt
którego
używasz zbyt często?
I tak to nic nie zmienia.
I tak to nic nie zmienia.

ISBN 978-83-939070-4-5

Najczulsza niegdyś
Najczulsza
myśl niegdyś myśl
Nie sprowokuje Nie
nigdy
sprowokuje
złości, nigdy złości,
Zmartwienie, smutek
Zmartwienie,
ani gniew
smutek ani gniew
W spokojnym sercu
W spokojnym
nie zagości.
sercu nie zagości.

À propos.

À propos.

15. Czego nie lubisz
15.najbardziej?
Czego nie lubisz najbardziej?
Braku dobrych manier.
Braku dobrych manier.
16. Jak chciałabyś16.
opuścić
ten świat?opuścić ten świat?
Jak chciałabyś
Nie czyniąc nikomu
Niekłopotu.
czyniąc nikomu kłopotu.

Wymażę chwile,Wymażę
słowa, łzy,
chwile, słowa, łzy, 17. Jakie błędy wybaczasz
ludziom? innym ludziom?
17. Jakieinnym
błędy wybaczasz
Zabliźnię wszystkie
Zabliźnię
swoje wszystkie
rany,
swoje rany, Popełnione nieświadomie.
Popełnione nieświadomie.
Zapomnę każdyZapomnę
zbędny gest
każdy zbędny gest
18. Twoje życiowe18.
motto?
Twoje życiowe motto?
W odruchu przywołany
W odruchu przywołany
Trzeba być zawszeTrzeba
przygotowanym
być zawsze przygotowanym

Prąd wspomnieńPrąd
porwał
wspomnień
wiele dni,
porwał wiele dni,
Wprost nie do policzenia,
Wprost nie do policzenia,
Przeszłości, mówię
Przeszłości,
ci: bądź zdrowa,
mówię ci: bądź zdrowa,
Do widzenia! Do widzenia!
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na nadejście sukcesu.
na nadejście sukcesu.

19. Dar natury, który
19.chciałabyś
Dar natury,posiadać?
który chciałabyś posiadać?
Młodość.
Młodość.
20. Jaki jest obecnie
umysłu?
20.stan
Jakitwojego
jest obecnie
stan twojego umysłu?
Zachwycający ;)) Zachwycający ;))

Krystyna Knypl

Ulokowałam jeden
Ulokowałam
dzień
jeden dzień
Na mapie zapomnienia,
Na mapie zapomnienia,
Będę wspominaćBędę
go bez
wspominać
słów
go bez słów
I tylko od niechcenia.
I tylko od niechcenia.
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