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Dlaczego Ameryka?

Dlaczego Ameryka?
Odkąd sięgam pamięcią, Ameryka jawiła mi się
jako coś nieskończenie atrakcyjnego i pociągającego.
Zastanawiałam się nad genezą tej fascynacji i doszłam
do wniosku, że korzeniami sięga ona czasów wczesnego
dzieciństwa, spędzonego na Podlasiu. Lekko podretuszowaną wersję tych fascynacji opisałam w jednej z moich
książek. Przedstawiała się ona tak:
Rodzinne Miasteczko położone było na niewielkim wzniesieniu, będącym największą trwałą pamiątką,
zostawioną przez polodowcowe zamieszanie. Nie można
było do trwałych pozostałości zaliczyć drobnych otoczaków,
używanych w powojennych latach do budowy podmurówek nielicznie stawianych domów. Kamienie, nie dość że
wszystkie były do siebie podobne, to jeszcze często zmieniały miejsce pobytu i przez to słabo rzucały się w oczy.
Miasteczko ze wszystkich stron aż po horyzont okalały
gęste, sosnowe lasy. Przez środek wiła się wyboista droga
prowadząca na północ. Podobno dochodziła do jakieś wsi,
ale w świadomości wszystkich goździkowskich dzieciaków
właściwie nie miała końca. Nikt nie jeździł na północ,
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bo za wsią rozciągały się tylko długie łany żyta, owsa
i pszenicy, czyli nic ciekawego. W Rodzinnym Miasteczku
każdy miał swoje własne pole, dobrze znane od dziecka,
obrabiane każdego roku i nie interesował się cudzym.
Naprawdę ciekawa to była wyprawa na odpust do
parafii, hucznie obchodzony na świętych Piotra i Pawła,
gdzie można było zobaczyć wspaniałe, niecodzienne rzeczy.
W górnej części straganów rozstawionych przed kościołem
łopotały na wietrze różnokolorowe chorągiewki i baloniki,
w dolnej części wisiały piłeczki jo-jo na gumce, a na wysokości oczu znajdowały się słodycze. Sprzedawcy chyba
od zawsze wiedzieli, co przyciąga spojrzenia dzieciaków.
Matylda najbardziej lubiła lizaki, białe z pasemkami
różowego… z czego właściwie było to różowe? Do dziś
nie wiadomo, ale smakowało niebiańsko.
Jeszcze fajniej niż wybrać się na odpust było pojechać do Ameryki. Co słodkiego miała w sobie Ameryka?
Na sto procent coś musiała mieć. Nie śpiewano by bez
powodu na spotkaniach towarzyskich, do muzyki granej
przez orkiestrę:

Dlaczego Ameryka?
To jest Ameryka, to słynne USA,
Wspaniały kraj, na ziemi raj…
Na pewno nie słyszało się takich wywrotowych
pieśni o Ameryce w „toczkach”, które zaraz po wojnie
zainstalowano wszystkim mieszkańcom Rodzinnego Miasteczka w ramach elektryfikacji i radiofonizacji. Ciekawe,
że takie „Podmoskiewskie wieczory”, często nadawane
w soboty, nie wywoływały u słuchaczy myśli o podróży na
wschód. Tak samo „Rozkwitały jabłonie i grusze”, choć
melodyjne i rzewne, nikogo nie zachęcały do migracji.
Pewnie przez tę piosenkę o Ameryce, będącą przebojem każdego towarzyskiego spotkania, wszyscy w Rodzinnym Miasteczku wiedzieli, że jest tam raj. Szczególnie
podatni na wiarę o raju w Ameryce byli mieszkańcy
Goździk, peryferyjnej dzielnicy Miasteczka. Do tego potem,
ale to już naprawdę dużo później, ludziska dowiedzieli się,
że nie tylko raj, ale i demokracja jest w tej całej Ameryce.
Podobno smaczne nadzwyczajnie było połączenie amerykańskiego raju i demokracji. Smak miało taki… taki…
no, do niczego krajowego niepodobny.
(…) Na Amerykę w Rodzinnym Miasteczku zachorować musiał każdy, jak na świnkę albo odrę. Jeden
wcześniej, drugi później, bez wyjątku. Przypadki, które nie
uodporniły się w dzieciństwie, były więc teoretycznie nadal
zagrożone infekcją. A że szczepionki na tę przypadłość
nie znano, to i złapanie bakcyla było tylko kwestią czasu.
W Rodzinnym Miasteczku wszyscy liczący się
mieszkańcy mieli kogoś za wielką wodą, a co obrotniejsi
rezydowali tam od co najmniej dwóch pokoleń. Fajtłapy,
inteligenci pracujący i niespieszni myśliciele właśnie sposobili się do podejścia po wizę amerykańską. Wieczorami
siadali przy ciepłych jeszcze kaflowych piecach i wiedli
spokojne rozmowy taktyczne. Najważniejsze pytanie
brzmiało: jak ustawić się w kolejce pod ambasadą, żeby
nie trafić do tej mądrali, co siedzi w ostatnim okienku?
Odrzuca prawie co drugiego kandydata na turystę.
– Barco mi psikro, ale pan nie jest turista – stwierdzała, z zapałem obcując z językiem polskim. Te porażające słowa pani konsul okraszała szerokim uśmiechem
odsłaniającym zęby, a sztuczny blask materiałów stomatologicznych dobrze kontrastował z jej śniadą cerą. Znana
ze swych stanowczych decyzji, nie była w stanie zrozumieć, że turystyka to coś innego niż uporczywe oglądanie
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zachodzącego słońca na nadmorskich bulwarach i powrót
do domu z pustymi kieszeniami. Taką wycieczkę każdy
głupi potrafi zaliczyć.
Nieprzyjaźnie potraktowani przez przedstawicielkę
amerykańskiej administracji, zdesperowani mieszkańcy
Rodzinnego Miasteczka kupowali bilet lotniczy do Mexico
City, skąd drogą lądową udawali się do przejścia granicznego Naco w stanie Arizona. Z ust do ust podawano
sobie nazwę skromnego hoteliku, w którym należało się
zatrzymać po meksykańskiej stronie i wynająć pokój
numer siedem.
To była tylko lekko podkoloryzowana opowieść,
ale oparta na faktach jak najbardziej autentycznych.
W latach 80. gościłam wielu moich krajan, którzy w drodze na lotnisko Okęcie zatrzymywali się w moim domu.
Pewnego razu przybyła koleżanka… jak dziś widzę jej
letnie ubranie, klapki z cienkich paseczków i niezbyt
wyładowaną torbę. Leciała za ocean, a jej ubiór i bagaż
mówił, że wybiera się na drugą stronę ulicy na kawę
ze znajomymi.
Gawędziliśmy sobie sympatycznie i w pewnym
momencie zapytałam koleżankę, do jakiego miasta w Stanach Zjednoczonych jedzie. Byłam bliska omdlenia, gdy
usłyszałam, że leci ona do Mexico City, skąd uda się na
granicę meksykańsko-amerykańską i tam ma umówione
nielegalne przekroczenie granicy. Rozmowa ta znalazła
odzwierciedlenie na kartach powieści:
Gości proszących o pokój numer siedem recepcjonista powiadamiał mocno łamaną polszczyzną, że
w ciągu kilku godzin przyjdzie osoba, z którą są umówieni na spotkanie. Zwykle pod wieczór rozlegało się
ciche stukanie do drzwi, pospiesznie otwieranych przez
osobę oczekującą. W progu stała wiekowa Meksykanka
o pomarszczonej twarzy.
Starucha wymagała dwóch rzeczy: opłaty z góry
za wskazanie drogi do słynnej dziury w ogrodzeniu
granicznym i przejścia przez nią bez paszportu, który
meksykańskie dzieciaki donosiły pół godziny po pomyślnym
przekroczeniu granicy. Niejeden siedząc na krawężniku
w oczekiwaniu na paszport zadawał sobie słynne pytanie:
Na co mnie było przyjeżdżać do Naco?
Na szczęście Meksykanka prowadziła solidną firmę,
której byt oparty był na referencjach przekazywanych

Dlaczego Ameryka?
z ust do ust i po półgodzinie pojawiał się kurier z paszportem. Całą operację zaczynano zwykle około drugiej
w nocy i kończono nad ranem. W umówionym miejscu
na przeprowadzonego czekał krajan i zapewniał transport
do Jackowa. Zanim ruszyli w drogę, spoglądali na solidne
kraty w oknach jednopiętrowego białego budynku straży
granicznej w Naco, szczęśliwi że nie muszą podziwiać
walorów metalowej konstrukcji od wewnątrz.
Próbować dostać się do Ameryki przez meksykańską granicę, wpaść w ręce straży granicznej, przejść drugi
raz na amerykańską stronę, mając do odpracowania pięć tysięcy
dolarów kaucji za wypuszczenie
z aresztu, potrafili tylko nieliczni
obywatele Rodzinnego Miasteczka.
Genezę mojego zafascynowania Ameryką ciekawie
rozszyfrował mój mąż. Została
ona przedstawiona w zbeletryzowanej formie tak:
Zupełnie nie wiadomo po
co weszła na internetową stronę
kongresu w San Francisco, miasta
słynnego z podobno niebywałej
urody wzgórz, fantazyjnych domów i uliczek, po których w wielu
filmach mknęły samochody z niezwykle przystojnymi facetami.
Autom też nie brakowało urody.
– A może by się tam wybrać? – myśl zwiewna, niczym
poranna mgła nad Narwią, przemknęła przez jej głowę. Ile mogła
utrzymywać się taka mgła? Godzinę, góra dwie, ale nie miało
najmniejszego znaczenia, że była
krótkotrwała. Ważniejsze było to,
że uporczywie powracała, jeśli
tylko nadarzyła się okazja. Po
dwóch latach rozmyślań uznała,
że nie ma co się ociągać, bo chętka
sama nie minie. Coś trudnego
do określenia ciągnęło ją do San
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Francisco. Niezdefiniowany stan pomiędzy ciekawością
a tęsknotą.
– Krótko mieszkałaś w Rodzinnym Miasteczku, to
i później Ameryka cię dopadła – orzekł Franek.
– To nie ma nic wspólnego z moim miejscem zamieszkania w dzieciństwie. Po prostu ciekawa tematyka
i to wszystko. Już dawno myślałam, żeby pojechać na
ten kongres.
– Myśl, co chcesz, ale to zachcianka osoby nad
Narwią urodzonej i uzależnionej od internetu.

Pierwsza wyprawa
za ocean

Mimo zafascynowania Stanami Zjednoczonymi celem mojej pierwszej transatlantyckiej podróży stała się Brazylia, a tam – konferencja International Society of Hypertension. Wypatrzyłam tę konferencję podczas pobytu w Mediolanie na europejskim
kongresie nadciśnieniowym. Impulsem do rozpoczęcia starań o wyjazd były travel
granty oferowane przez organizatorów. Obejmowały one zwolnienie z fee oraz cztery
noclegi w jednym z hoteli kongresowych. Pozwalało to istotnie obniżyć koszty wyprawy. Wysłałam trzy doniesienia posterowe, aby zwiększyć szansę na otrzymanie
grantu. Doniesienia zostały zakwalifikowane do prezentacji, a ja otrzymałam travel
grant International Society of Hypertension.

P

o otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia moich doniesień naukowych trzeba się było zająć organizacją
wyjazdu. Zdecydowałam się na lot Lufthansą przez
Frankfurt. Koszt biletu wynosił około 2400 złotych.
Gdybym chciała się wybrać na podobną wyprawę w 2013
roku, przyszłoby mi zapłacić za bilet aż 3800 złotych!
Inne koszty poniesione w tej podróży wyniosły około
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3400 zł, co razem daje 5800 zł – należy to ocenić jako
budżet bardzo zdyscyplinowany.
Podróż rozpoczęła się o godzinie 19.00 w czwartek, 12 lutego 2004 roku. Mąż odprowadził mnie na
lotnisko. Bardzo dobrze pamiętam chwilę pożegnania.
Wokół była zimna, ciemna lutowa atmosfera, a ja sama
zmierzałam na drugi koniec świata.

Pierwsza wyprawa za ocean
Przez moment chciałam wrócić do domu i nie
mieć nic wspólnego z tym zimnem i nieznaną ciemnością, w której miałam się zanurzyć na kilkanaście
godzin. Po krótkiej chwili jednak się przemogłam
i poddałam lotniskowym procedurom. Miałam tylko
bagaż kabinowy, który składał się z małej niebieskiej
walizeczki oraz torby na ramię. Przed wyjazdem kupiłam też dwa t-shirty z szybko schnących włókien, aby
móc bez problemów prać je na miejscu. Garderobę
oficjalną uzupełniał jeden ciemny żakiet i dwie pary
spodni. Natomiast część niskobudżetową stanowiły
moje ulubione granatowe spodnie, koszula w zielono-czarną kratę i dwa zielone t-shirty.
Podróż do Frankfurtu upłynęła bez większych
wydarzeń, jeśli nie liczyć zerkania do business class,
siedziałam bowiem w pierwszym rzędzie klasy ekonomicznej.
Reklama transportu z lotniska w São Paulo
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Po kilku latach przesiadłam się i ja do business
class podczas pewnego lotu za ocean, ale nie uprzedzajmy faktów…
Wylądowałam we Frankfurcie o 21.00, a następny
lot miałam o 22.40 z tego samego terminalu pierwszego.
Bramka, z której przyjmowano na pokład samolotu do
São Paulo, była oddalona 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 stewardesa życzyła mi szczęśliwej podróży
po polsku.
Lot z Frankfurtu do São Paulo trwał około 12
godzin. Siedziałam w bocznym rzędzie, przy oknie, obok
młodego Włocha, którego celem podróży był brazylijski
karnawał. Prawie nie rozmawialiśmy, dopiero pod koniec
lotu zamieniliśmy parę zdań. Do jedzenia podano na

Pierwsza wyprawa za ocean

Plan miasta São Paulo to gruba książka

Pokwitowanie za zamówioną taksówkę na lotnisku w São Paulo

początek sałatkę i pieczywo, potem kolację, czyli dinner,
oraz śniadanie następnego dnia. Nie pamiętam menu,
jedynie roznoszone przed posiłkami gorące gaziki do
obmycia dłoni.
Po szczęśliwym wylądowaniu, nomen omen 13
lutego i w piątek, pokonałam długie korytarze lotniska
Guarulhos International, by stanąć w kolejce do pogranicznika i utkwić w niej na dobrą godzinę. Wyjaśniwszy
oficerowi powód przybycia do Brazylii, przeszłam do
części przylotowej.

Podczas przygotowywania się do wyjazdu wiele
trudności nastręczało mi zlokalizowanie na planie
miejsca obrad oraz zakwaterowania – a była to jeszcze
epoka sprzed Google Maps. Trochę niepokoiło mnie to,
że wszystkie plany dostępne w Polsce kończą się na skraju
lokalizacji hotelu. Postanowiłam, że gdy tylko przyjadę
do São Paulo, kupię prawdziwą mapę, obejmującą całe
miasto. Tak też zrobiłam i był to mój pierwszy zakup
na ziemi brazylijskiej, dokonany w kiosku lotniskowym.
Cały plan miasta okazał się książką o objętości 1180
stron, a w niej 347 arkuszy topograficznych!
Gdy już miałam plan miasta, zajęłam się organizowaniem
przejazdu do hotelu w agencji
przewozowej. Zamawianie taksówki polega na zgłoszeniu trasy przejazdu panience z okienka, która wystawia bilhete de
informação z adresem, oraz podaje w nim cenę – wynosiła ona
100,69 reali. Przejazd na trasie
lotnisko-hotel trwał jakieś 45…60
minut, odległość 58 km.
Przed wyprawą długo
poszukiwałam odpowiedniego
hotelu. Chciałam, aby można było
z niego względnie ławo dojechać
na lotnisko i na obrady. Uznałam,
że warunki te spełnia Parthenon
Flats Accor Hotels, Naçoes Unidas.

Folder reklamowy hotelu
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Pierwsza wyprawa za ocean
Hotel Parthenon Naçoes Unidas znajduje się przy
rua Prof. Manoelito de Ornellas 104, w dzielnicy Pinheiros, na północny zachód od lotniska. Obiekt zrobił na
mnie przyjemne wrażenie, aczkolwiek niepozbawione
elementów emocji przy rejestracji, gdy dowiedziałam
się, że moje zamówienie szło przez Chile. Jęknęłam
w duszy: no tak, numery mojej karty kredytowej mają
już w Chile. Nie byłam wtedy jeszcze obeznana z wszystkimi aspektami rezerwowania usług turystycznych przez
internet, chyba zresztą nie były one w takim stopniu
dostępne jak teraz. Na wszelki wypadek zdecydowałam
się płacić gotówką w dolarach. Miałam przywiezioną
z Polski stosowną kwotę przy sobie i płaciłam co kilka
dni w recepcji za kolejne noclegi.
Wejście do hotelu robiło dość miłe wrażenie
z powodu przestronnych szklanych drzwi i bujnej roślinności w wielkich wazonach. Po lewej stronie była
recepcja, a w niej pełnili dyżury bardzo eleganccy młodzieńcy. Co drugi z nich miał aparat korygujący zgryz
i polakierowane paznokcie. Ta elegancja początkowo
mnie szokowała, ale z czasem przestałam na takie drobiazgi zwracać uwagę. Wszyscy pracownicy hotelu byli
w niespotykany w Europie sposób uprzejmi wobec gości
i skorzy do pomocy. Gdy tylko zapytałam, gdzie mogę
wymienić dolary na reale, w okamgnieniu sprowadzono
mi… kogoś w rodzaju osobistego doradcy ds. walutowych,
który na poczekaniu dokonał wymiany. Ilekroć potem
potrzebowałam wymienić kolejną porcję dolarów, zgłaszałam recepcji ten zamiar i w kilka minut przybywał
elegancki doradca, z którym w holu dokonywaliśmy
transakcji.
Mieszkałam wysoko, na dziesiątym piętrze. Tonacja kolorystyczna pokoju była beżowa. Na pierwszym
planie dość duże łoże, które można było oddzielić od
wejścia parawanem. Po lewej od wejścia aneks kuchenny – zlew, szafka z naczyniami, patelniami, czajnikiem
i sztućcami. Pod oknem niewielki regał, w nim sejf, ale
zepsuty. Przy próbie ustanowienia nowego kodu wyświetlał się złowieszczy napis ERROR. Po kilku podejściach
uznałam, że konieczna jest pomoc mechanika, którego
udało mi się sprowadzić z pomocą recepcji. Sejf został
naprawiony, ale zniechęciło mnie to do jego używania.
Pierwszy dzień, czyli piątek, spędziłam na wypoczynku
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i rozpoznawaniu najbliższej okolicy.
Po wymianie
pieniędzy odnalazłam
najbliższy supermarket
Carrefour i kupiłam
bułki, jogurty oraz wodę
mineralną. Paragon jest
z godziny 18.03 i opiewa
na 22,56 reala.
Zaskoczyła mnie
niska zabudowa wokół,
wydała mi się niepasująca do wielkiego miasta,
a trzeba pamiętać, że São
Paulo z przedmieściami
to 20 milionów mieszkańców. Ulice były wyjątkowo puste. W jednym z otwartych okien siedziała
starsza kobieta z łokciami na parapecie.
Wszędzie panowała senna atmosfera, a moja
wyobraźnia rozbudzona egzotyczną podróżą podpowiadała mi, że za chwilę zza rogu wychyli się Antonio
Banderas z wielkim futerałem na kontrabas, wyjmie
z niego śmiercionośny sprzęt do wymierzania sprawiedliwości, przetnie ciszę i zrobi porządek w mieście,
o którym w przewodnikach jest tyle mrożących krew
w żyłach historii… Przecież jacyś zawodowi złoczyńcy
muszą kryć się za firankami parterowych domków… a ta
poczciwa kobiecina wyglądająca przez okno to tylko gra
pozorów... No, ale nic się nie stało, spokojnie wróciłam
do hotelu i resztę dnia spędziłam na oglądaniu telewizji
i rozpoznawaniu szczegółów wyposażenia pokoju.
W łazience największą niespodzianką
było siedzisko na muszli
klozetowej, grube i gąbczaste, o niespotykanej
wygodzie. Nigdzie indziej takiego czegoś nie
spotkałam! Gdy człowiek
tam zasiadł, nieprędko
chciało mu się wstawać,

niezależnie od stanu aktywności przewodu pokarmowego. Obsługa kranów nie nastręczała trudności – nie
zapamiętałam żadnych niespodzianek. Wodę pamiętam
– miękka, szybko łagodząca wysuszoną europejską skórę.
Salę śniadaniową poznałam nazajutrz i było
to bardzo miłe rozpoczęcie dnia. Pierwsze, na co
zwróciłam uwagę, to koloryt ścian – specjalny odcień
pomarańczu złamanego lekką domieszką szarości.
Nazwałam go pomarańczem brazylijskim, bo nigdzie
indziej nie spotkałam takiego odcienia. Śniadania były
wspaniałe i aromatyczne – wprawdzie wędliny, sery,
pieczywo takie jak wszędzie, ale owoce o znakomitym zapachu, niespotykanym nigdzie indziej. Świeże
ananasy miały niezapomniany aromat, a arbuzy były
daleko bardziej słodkie niż te w naszych sklepach.
Niezwykle smaczne były też ciasta – pierniki z polewą
czekoladową, babki pieczone każdego dnia. Do wyboru napoje: kawa, herbata, soki. Z herbat wyróżniała
się odmiana boldo – był to płyn wydzielający woń
naparu z nafty. To właściwie jedyna rzecz, która nie
smakowała mi w São Paulo.
Pisząc te
wspomnienia, zajrzałam w Google
i dowiedziałam się,
że liście boldo są
rodem z Chile.
Napar z nich
jest używany do
oczyszczania krwi,
gdy wątroba i nerki
nie pracują prawidłowo. Ma też herbata boldo zapobiegać powstawaniu
kamieni nerkowych
i żółciowych. Powinno się napar wypijać na godzinę
przed posiłkiem. Spożyta w nadmiarze może spowodować biegunkę oraz zanik zainteresowania płcią przeciwną.
Jednak odpowiednio dawkowana przez profesjonalistów
– jak donoszą reklamy – stymuluje apetyt, zapobiega zaparciom, działa przeciwzapalnie, rozluźnia mięśniówkę
przewodu pokarmowego i ożywia układ nerwowy.
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Pierwsza wyprawa za ocean
Najwyraźniej się na herbacie boldo nie poznałam,
no ale nie jestem profesjonalistką w ziołolecznictwie!
Co najciekawsze, dopiero po latach doczytałam się
o związkach paskudnej herbaty boldo z naszą poczciwą
boldaloiną! Czyż nie jest to kolejny i jakże niebanalny
dowód na to, że podróże niebywale kształcą?
W poniedziałek rano, jeszcze oszołomiona aromatycznym śniadaniem, zamówiłam taksówkę, aby
pojechać do centrum kongresowego i dopełnić formalności rejestracyjnych. Trzeba wiedzieć, że zamawianie
takiej podwody w hotelu brazylijskim to zajęcie dla
kilku osób. Będąc wychowana w realnym socjalizmie,
przeżyłam lekki szok. Zapytałam recepcjonistę o możliwość zamówienia taksówki. Elegancki młodzieniec,
gnąc się w ukłonach i zapewnieniach o natychmiastowej
realizacji mojego życzenia, przywołał umundurowanego
dyżurującego przy drzwiach, który wydawał dyspozycje
innemu mundurowemu mającemu stanowisko pracy
przed hotelem. Ten mundurowy zewnętrzny gwizdał lub
przywoływał dłonią kierowcę parkującego po drugiej
stronie ulicy, po czym następował uroczysty podjazd
taksówki pod drzwi wejściowe. Kierowca oczywiście wysiadał z pojazdu i wspólnie z mundurowym zewnętrznym
asystował przy moim wsiadaniu do pojazdu. Z trudem
powstrzymałam się od samodzielnego zamknięcia za
sobą drzwi taksówki, bo zaraz wyszłabym na ciemną
socjalistyczną masę, co nawet zachować się nie potrafi
w hotelu zaledwie trzygwiazdkowym.

Fot. G.D.

Pierwsza wyprawa za ocean

Obrady odbywały się w Transamerica Expo Center (http://tnij.org/rk97) oraz w położonym nieopodal
Transamerica Hotel – jednak z uwagi na zawiłą topografię brazylijskiej przestrzeni między oboma obiektami
krążyły autobusy.

Organizatorzy kongresu wywiesili listę
uczestników. Travel granty otrzymało łącznie 75
osób z całego
świata. Po odnalezieniu odpowiedniej recepcjonistki dostałam ID
oraz materiały
kongresowe.
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Obrady rozpoczęły się od sesji
World Hypertension
League w sali wykładowej Transamerica
Hotel. Pierwsza sesja
zatytułowana była
Hypertension, diabetes
and obesity in developing countries.
Po obradach
był lunch dla uczestników w bardzo eleganckiej hotelowej restauracji, której wnętrze, pełne
pięknych roślin, zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.

Poprosiłam więc kelnera, aby zrobił mi zdjęcie i dzięki
temu mam dokumentację zdarzenia.
Tego samego dnia wieczorem było uroczyste
otwarcie zjazdu – zapamiętałam jedynie urzekającą
melodię hymnu brazylijskiego, która tak mi się spodobała, że postanowiłam kupić ją na płycie. W klimacie
muzycznym nasuwającym skojarzenia z Va, pensiero
z Nabucco.

Pierwsza wyprawa za ocean

Podczas uroczystości otwarcia kongresu opanował mnie ostry atak jet-lagu, co nietrudno zauważyć,
przyglądając się fotografii – siedzę po prawej w drugim
rzędzie i podtrzymuję opadającą sennie głowę, nie bacząc
na wystąpienia Bardzo Ważnych Osób.

wyznania, koloru skóry, płci, wieku, narodowości, statusu społecznego, fizycznej niesprawności lub schorzeń
niezakaźnych. Nieprzestrzeganie tych reguł jest ścigane
z mocy prawa. LEI 9502 DE 11/03/1997.
Wsiadałam więc do windy zawsze po upewnieniu
się, że istotnie przyjechała na moje piętro. ;)) W piątek
pojawiło się dodatkowe ogłoszenie, jeszcze bardziej
egzotyczne w swej treści:
Drodzy goście,
Zawiadamiamy uprzejmie, że od soboty do wtorku
(Święto Karnawału) będziemy serwować tylko śniadania
w restauracji Bello Antonio.
Ponieważ na czas karnawału obrady kongresowe
również były przerwane, uznałam, że jest to dobra
Kupiłam sobie koszulkę z pamiątkowym napisem ISH 2004

Certyfikat uczestnictwa w kongresie International Society of
Hypertension

Winda hotelowa była miejscem ciekawych
ogłoszeń. Już pierwszego dnia natknęłam się na taką
informację:
Uwaga dla pasażerów: przed wejściem do windy
sprawdź, czy kabina zatrzymała się na twoim piętrze.
Bezprawne jest dyskryminowanie lub odmawianie dostępu do windy w tym budynku z powodu rasy,
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okazja, aby z kolegą, który mieszkał w innym hotelu,
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 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.
Na ulicy w São Paulo
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Fot. G.D.

Pierwsza wyprawa za ocean

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 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.
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
Dzięki drobnym zakupom w McDomałe ziarnko piasku nald’s mogłam korzystać tam z bezpłatnego dostępu do internetu
na pustyni...

Pierwsza wyprawa za ocean
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.

Moje postery w São Paulo były trochę roztańczone

Podczas dyżuru przy moim plakacie

Atmosfera zbliżającego się karnawału udzieliła
się uczestnikom kongresu i moje prace rozwieszone na
prezentację podczas sesji plakatowej wyglądają, jakby
tańczyły sambę.
No może jeszcze w grę wchodzi wpływ przedłużającego się jet-lagu. Podczas kongresu przedstawiłam
trzy plakaty:
1. Hypertensive therapy expectations among different
groups of patients.
2. Quality of life among different groups of hypertensive
patients.
3. Usefulness of ophthalmology in mild and moderate
hypertension.
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Wyjazd do São Paulo był dużym i dość kosztownym przedsięwzięciem, ale mimo iż upłynęło od niego
sporo czasu, nadal jestem przekonana, że był dobrym
pomysłem, co więcej, był wstępem do następnych udanych dalekich podróży. Poza aspektem poznawczym
i naukowym znaczący był czas, w którym kongres zorganizowano. Był to czas karnawału brazylijskiego.
Dzień, na który przypadły główne obchody karnawałowe od rana był pochmurny. Całe niebo z minuty na
minutę robiło się coraz bardziej ciemnoszare. W pewnej
chwili zmieniło się w nieomal granatowe. Wieżowce widoczne z hotelowego okna gdzieś daleko na horyzoncie
jakby straciły na ostrości, a z wiszących nad nimi chmur
popłynęły strugi wody. Nie deszczu, ale wody właśnie!
Deszcz brazylijski o tej porze roku jest ciepły, gęsty i inaczej mokry niż
polski. W ogóle
kontakt z brazylijską wodą
jest przyjemny –
z kranów płynie
przyjazna woda,
Pokwitowanie wypożyczenia słuchawek w której można

Fot. G.D.

Pierwsza wyprawa za ocean

W centrum São Paulo

się pluskać bez końca, nie obawiając się wysuszenia
skóry, podrażnienia chlorem lub innych dolegliwości.
Duża wilgotność powietrza powoduje, że właściwie
żadne kremy nie są potrzebne.
Spodziewałam się, że cały dzień upłynie mi na
sennym oczekiwaniu na przekaz telewizyjny z sambodromu. Błąkając się po kanałach telewizyjnych, napotkałam
transmisję z mszy świętej, która była interesująca ze
względu na porównanie ze znanymi polskimi widokami.
Brazylijski kościół wypełniali uduchowieni i rozśpiewani
ludzie. Melodyjność śpiewów oraz pełne uniesienia,
nieomal nieobecne oblicza wiernych stwarzają klimat
nieznany w polskich kościołach. Świątynia, z której
przeprowadzano transmisję była stosownie wielkich,
brazylijskich rozmiarów. Kilka naw promieniście zbiegało
się do kolistego centrum, w którym ustawiony był ołtarz.
Młody kapłan w obszernym zielonym ornacie, bogato
zdobionym złotem, w pewnej chwili uniósł do góry
hostię, która miała ze dwadzieścia centymetrów średnicy.
Komunię podają wiernym świeccy ubrani w białe żakiety,
zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Mszę zakończyły
wzniesione przez kapłana, a następnie powtórzone przez
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wiernych okrzyki: Niech żyje Jezus Chrystus! Niech żyje
Maryja! Niech żyje papież! Niech żyje Brazylia!
Transmisję z karnawału oglądałam w telewizji.
Nie wchodził w grę przejazd do Rio de Janeiro i zakup
biletów na samobodrom, bo były bardzo drogie – 170 dol.
w części niezadaszonej i 250 dol. w części zadaszonej. Jak
się potem okazało, lepiej było wybierać w części zadaszonej, bo przez znaczną część nocy padał rzęsisty deszcz.
Dla mnie, rozpoznającej wówczas zaledwie kilka
podstawowych kolorów, obejrzenie karnawałowej parady było osobliwą kuracją. Czułam się jak daltonistka,
której przywrócono zdolność rozpoznawania barw.
Zmasowany atak fantazyjnie zestawionych ze sobą odcieni był najmocniejszym wrażeniem, jakie wyniosłam
z wielogodzinnego oglądania karnawału. Pokazywane
w naszej telewizji migawki, zapewne zawsze wybierane
przez mężczyzn, sugerują, że jest to festiwal damskiej
nagości. Tymczasem nagość jest tan bardzo małym
wycinkiem, wcale nie dominującym.
Pokazywanie ciała takim jakie ono jest Brazylijczycy praktykują z zapałem na co dzień i nie trzeba
czekać do festiwalu. Obszerne dekolty, odsłonięte ramiona, brzuchy ozdobione biżuterią to normalność na
brazylijskiej ulicy. Brzuch ozdobiony biżuterią może
należeć do kobiety ciężarnej, bo i takie biorą udział
w karnawałowych tańcach.
Poszczególne szkoły samby wystawiają dość pokaźne grupy tancerzy oraz olbrzymich rozmiarów platformy, które bogactwem kolorów, form i tętniącego życia
przywodzą na myśl
mieniącą się kolorami amazońską puszczę. Na platformie
jadą kolejno żółwie,
olbrzymie delfiny,
konie wyskakujące
z ognistych czeluści,
krokodyle groźnie
kłapiące szczękami,
Z każdej podróży staram się przywieźć lokalne wydanie Małego
Księcia

Pierwsza wyprawa za ocean
tancerki młode wiekiem, ale nie brakuje też pań młodych duchem. W pewnym momencie kamera pokazała
siedzącego wśród publiczności dżentelmena na oko
sześćdziesięcioletniego, w jasnoróżowym eleganckim
garniturze.
Wcześniej nie miałam pojęcia, że istnieje tyle
odcieni koloru złotego. Zwykły złoty, żółtozłoty, płomienny złoty, kolor starego złota i wiele innych, których
nie sposób nazwać. Podobnie z kolorem zielonym, którego kolejne odmiany nie sposób określić. A fioletowy
wprost olśniewa.
Wszyscy tańczą w zapamiętaniu, jakby zmęczenie
było im obce i płyną falami po sambodromie, w wielkim
oceanie barw i dźwięków. Ale muzyka karnawałowa,
dźwiękowo dość prosta, nie zrobiła na mnie większego
wrażenia.
Fot. G.D.

Fot. G.D.

złoty orzeł realistycznie ruszający głową i otwierający
dziób, lokomotywa ze złoconymi obwódkami kominów.
Kostiumy tancerzy zdobią pióra, rozległe suknie
rozpięte na fiszbinach wirują szeroko, frywolne gorsety
mieszają się ze zbrojnymi naramiennikami, fantazyjnymi
żakietami z niezwykle szerokimi
rękawami, spod których wystają
kłębiące się zwoje ozdobnego
muślinu. Niektóre stroje karnawałowe ograniczają się do bardzo
skąpego kostiumu kąpielowego
typu bikini. Pomimo skromności
materii to również dobry pretekst
do zademonstrowania fantazji kolorystycznej. Miseczki
staników ozdobione są egzotycznymi kwiatami, które
często mają zaskakujące zestawienia barwne. Przeważają
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Wyruszam do Meksyku

Wyruszam do Meksyku
Spodobało mi się podbijanie wielkiego świata i zwiedzanie go na własną rękę. W następnym roku ruszyłam więc na kolejny kongres Interamerican Society of Hypertension, który odbywał się od 17 do 21 kwietnia 2005 roku w Cancun. Na kongresie tym
przyjęto do prezentacji moje doniesienie, zatytułowane Compliance with low salt diet
in hypertensive patients. Zaczęły się przygotowania – najważniejsze było znalezienie
biletu lotniczego i zakwaterowania w odpowiednich, niewygórowanych cenach.

N

ajkorzystniejszy bilet na trasie Warszawa-Cancum
kosztował 2596 zł (podobny bilet kupiony w 2012
roku kosztowałby prawie 4000 zł!), ale z przesiadką
w Houston. Podróżowanie taką trasą wymagało posiadania wizy amerykańskiej.
Zajęłam się więc zgłębianiem tematu „wiza
amerykańska”. Studiując przepisy, odkryłam istnienie
specjalnych wiz dla dziennikarzy (http://travel.state.
gov/visa/temp/types/types_1276.html). Spełniałam
już wtedy nie tylko faktyczne, ale i formalne kryteria
bycia dziennikarzem – nosiłam w kieszeni legitymację
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Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i miałam spory
dorobek autorski.
Z lektury stron internetowych z informacjami
wizowymi wynikało, że na rozmowę z konsulem należy
przybyć z kwestionariuszem ozdobionym wizerunkiem
kandydata na turystę, potwierdzeniem opłaty wizowej
oraz licznymi dowodami majętności, talentów i osiągnięć. Opanowała mnie przelotna pokusa ubrania się do
fotografii w „religijne nakrycie głowy”. Przeczuwałam
jednak instynktownie, że niektóre wersje okrycia mogłyby przynieść niepomyślne decyzje wizowe i lepiej nie

Wyruszam do Meksyku
sprawdzać, czy urzędnicy amerykańscy mają poczucie
humoru w tym samym miejscu, co podróżni.
Udałam się do fotografa i następnego dnia odebrałam odbitki z wizerunkiem twarzy, do której nie
byłam skłonna się przyznać. Mogłabym nawet zeznać
pod przysięgą, że to ktoś zupełnie obcy. Najważniejsze
było jednak, że postać miała widoczne dwoje uszu w pełnym wymiarze i tęczówki dostępne na całym obwodzie
do pomiarów biometrycznych, a korpusu nie ozdabiał
żaden mundur wojskowy, nawet armii sprzymierzonej.
Fotografie należało dołączyć do wniosku o wizę
dostępnego w internecie. Weszłam na odpowiednią
stronę i przeczytałam „kwestionariusz paszportowy
należy wypełnić drukowanymi literami”. Dziecinnie
prosta sprawa – uznałam pochopnie i, jak pokazały trzy
następne dni, przedwcześnie. Wpisałam szybko wszystkie
wymagane informacje i kliknęła przycisk „przetwarzaj”.
Mój laptop wydał podejrzanie wysoki dźwięk i na ekranie
pojawiła się długa lista źle wypełnionych pól ankiety
wizowej. Po kilkunastu przymiarkach opanowałam
zasady wypełniania rubryk, ale dla odmiany program
przetwarzający dane nie tolerował znaku ukośnika
złośliwie występującego w moim adresie zamieszkania.
Po wielokroć wpisywałam dane, ale program za
każdym razem obwieszczał ponuro: „pole numer piętnaście źle wypełnione”. W kolejnej godzinie pracy nad
kwestionariuszem wpadłam na pomysł, że podam tylko
pierwszą cyfrę numeru domu. Dzięki temu uproszczeniu
pechowa rubryka kwestionariusza została uznana za
poprawną. Dla odmiany okazało się, że pominęłam pole
jedenaste z nazwą województwa, w którym się urodziłam. PODLASKIE – wpisałam drukowanymi literami,
zgodnie z wymogami instrukcji. W końcowej części
kwestionariusza wyznałam, że nie mam nazistowskiej
przeszłości, patologicznych odczynów serologicznych
ani rozpustnych przyzwyczajeń seksualnych. Pięć godzin
prób i błędów doprowadziło w końcu do wyprodukowania dokumentu w swym wyglądzie nieskazitelnego.
Zostało tylko naciśnięcie pola z napisem „przetwarzaj”.
Jedno kliknięcie i cierpliwie wypatrywałam
rezultatów. Instrukcja obsługi doradzała wytrwałość
w oczekiwaniu. Po piętnastu minutach uznałam, że
wymaga się ode mnie stanowczo zbyt wiele. Kolejne

18

próby zachęcenia programu do przetworzenia intymnych
w końcu moich wyznań o odczynach serologicznych
i poglądach politycznych nie posunęły sprawy do przodu.
Gdzieś po północy przypomniałam sobie podobne przygody związane z wysyłaniem abstraktów
na jeden z mediolańskich zjazdów przy użyciu tego
samego laptopa. A może w tym wypadku jest podobnie?
– olśniło mnie kilka minut przed północą. Przeniosłam
się na duży komputer. Raz jeszcze wpisałam dane w poszczególne pola i kliknęłam na „przetwarzaj”. Wnętrze
skrzynki zabulgotało obiecująco. Na ekranie ukazał się
kwestionariusz przetworzony na zbiór rubryk, które
zamykał kod kreskowy!
Wizyta w ambasadzie amerykańskiej przebiegła
typowo. Indagowano 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. Gdy
odpowiedziałam, że Tak,
będę raportować, uznano, że
kwalifikuję się
do otrzymania
wizy dziennikarskiej typu „I”. Jak
przekonałam się
podczas kolejnej
wizyty w sprawie przedłużenia wizy, twierdząca odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna.
Moja podróż do Cancun rozpoczęła się 12 kwietnia 2005 roku rejsem KL 1362 o 6.40 do Amsterdamu,
gdzie wylądowałam o 8.50. Przeszłam do odpowiedniej
bramki i spokojnie ustawiłam się w kolejce do samolotu
do Houston, który startował o 10.30. Nie wiedziałam
jeszcze wtedy nic o przeżyciach związanych z przekraczaniem granicy amerykańskiej.
Gdy podałam dokumenty, stewardesa przyjmująca pasażerów na pokład spojrzała na mnie niezwykle
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przenikliwie. Byłam przyzwyczajona, że to ja patrzę na
ludzi przenikliwym spojrzeniem, zastanawiając się, co się
kryje w danym człowieku, a tu ktoś inny patrzył na mnie
wzrokiem dociekliwego badacza! Przez chwilę nasze spojrzenia spotkały się i zmierzyły z sobą. Ten krótki moment
był powodem pojawienia się potem w mojej powieści
„Życie po byciu lekarzem” postaci Pani Naziemnej.
Podróż do Houston upłynęła bez specjalnych
przygód, jeśli nie liczyć przelotnego wrażenia, że siedzę
w samolocie do Nowego Jorku. Nawet przez chwilę byłam
prawie pewna, że to samolot do Nowego Jorku – może
widziałam na monitorze trasę, którą mi podpowiadała
wyobraźnia?
Pod koniec lotu rozdano karty I-94, z którymi
zetknęłam się po raz pierwszy i wypełniłam oczywiście
z pomyłką. Teraz drukuję sobie przed podróżą wzór tej
karty 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. Lotnisko
wydało mi się gigantyczne. Szłam długimi korytarzami,
aż wreszcie zalazłam się w hali będącej przepustką do
„demo-kraju” lub „demok-raju”, jak to napisałam w jednej
z moich powieści.
Kilkoro urzędników chodziło wzdłuż kolejki
podróżnych, oczekujących na rozmowę z pogranicznikiem, kontrolując wypełnione druczki – informację
transit kazano mi uzupełnić: to Mexico. Sama wiadomość
transit nie była wystarczająca dla amerykańskich baz
danych. Podeszłam do pogranicznika, który zapytał:
Gdzie jedziesz? Do Cancun – odpowiedziałam. To było
proste. Następne pytanie brzmiało: Dla kogo pracujesz?
Nie bardzo rozumiałam znaczenie tego pytania. Pogranicznik przywołał szefa, który jest tak szkolony, że potrafi
dogadać się z każdym. Szef zapytał: Czy pracujesz dla
jakieś gazety albo dla CNN? Spodobały mi się umiejętności szefa pograniczników amerykańskich. Wyznałam, że
nie pracuję dla CNN i koniec końców podstemplowano
mi zezwolenie na ów transit to Mexico. Przeszłam po
odbiór walizki, która jako ostatnia kręciła się samotnie
na taśmociągowej karuzeli. W nerwach ściągnęłam sobie bagaż prosto na stopę. Gdy dokuśtykałam do mojej
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gate, okazało się, że samolot do Cancun dawno odleciał.
Zgłosiłam się do obsługi naziemnej, która była wyjątkowo opryskliwa i dokładała starań, aby nie zrozumieć
mojego angielskiego, co w Stanach Zjednoczonych jest
niezwykle rzadko spotykaną postawą. Stewardesa rzuciła nieroztropnie pytanie „a w jakim języku możemy
jeszcze rozmawiać”, choć oczywiście cały czas rozmowa
toczyła się po angielsku. Dałam jej do wyboru polski,
rosyjski i białoruski, co błyskawicznie uczyniło moją
angielszczyznę zrozumiałą. Do tego stopnia poprawiła
się nam komunikacja, że nie tylko znalazło się miejsce
w następnym samolocie do Cancun, ale nawet korzystnie
skorygowano godzinę lotu powrotnego, żeby było więcej
czasu na przesiadkę.
Samolot do Cancun miałam o 15.50, dzięki czemu mogłam zebrać myśli. Siedząc w sporych nerwach,
nie wiedząc, co jeszcze mnie zaskoczy, postanowiłam
zadzwonić do domu. Porozmawiałam chwilę z mężem
i córką, co podniosło mnie na duchu i poczułam, że
jednak nie zginę w tym oceanie bramek, korytarzy,
komunikatów i tysiąca nowych, kompletnie nieznanych
mi okoliczności. Tymczasem zmieniono gate mojego
samolotu. Pierwotnie lot do Cancun był spod bramki
F jak freedom, ale w międzyczasie zmieniono bramkę
na E jak evenement – że też to wszystko usłyszałam
i zrozumiałam w języku ciągle mi obcym, nie mogę się
nadziwić do dziś!
Lot na trasie Houston-Cancun upłynął bez większych przeszkód i o 18.09 wylądowałam w Meksyku.
Odbiór bagażu oraz procedury graniczne także nie były
kłopotliwe. Kontrolowano jedynie tych, którym zapaliła się czerwona lampka
podczas przechodzenia
obok celników, w moim
wypadku lampka była na
szczęście zielona. Miałam zamówiony hotel
i taksówkę przez internet. Kierowca czekał już
na lotnisku. Jechaliśmy
20…30 minut, drogi były
W hotelu Batab
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raczej puste, zapamiętałam, że na poboczach była wyschnięta roślinność oraz fruwające śmieci. Mieszkałam
hotelu Batab. Koszt noclegów wg zachowanego rachunku
wyniósł 1030 zł. W 2012 roku jedna noc w hotelu Batab
kosztowałaby 127,38 zł, czyli za 10 noclegów zapłaciłabym 1273,80 zł. Cena wizy amerykańskiej wynosiła wtedy
320 zł, obecnie 560 zł. Sumujemy koszty w 2005 roku:
3916 zł + fee kongresowe 100 dol. (udało się wytargować
zniżkę). W 2012 roku koszt takiej wyprawy to 5833,80
złotych, co oznacza wzrost aż o 67%!
Hotel znajdował się w downtown – cokolwiek
to oznacza, a w Cancun oznaczało godzinę drogi autobusem do zona hotelera, czyli do miejsca obrad. Umeblowanie pokoju skromne – łóżko, stolik nocny, blat
z lustrem, na ścianie lampa z ozdobą w kształcie węża.
Cancun bowiem oznacza miasto węża. Nie było radia,

a telewizja tylko z kanałem w języku hiszpańskim, na
szczęście miałam swoje małe radio i mogłam słuchać
muzyki w stylu mariachi, którą bardzo polubiłam i do
dziś chętnie jej słucham.
Hotel nie oferował śniadań. W recepcji po przyjeździe kupiłam tylko dużą butelkę wody i to była moja
pierwsza kolacja. Różnica czasu 7 godzin sprawiła, że
usnęłam szybko, ale o 4 rano zbudziło mnie pianie koguta.
Zaczęłam studiować materiały kongresowe i sporządzać
notatki z dotychczasowego przebiegu podróży. Około
godziny 8 wyszłam w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia.
W okolicy było najwięcej sklepów dla samochodów. Przy
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Plan Cancun

każdej ladzie otwartej
na ulicę stało kilku facetów, zawzięcie dyskutujących o jakichś
rurkach, kołach, tłokach. Tak mnie zaciekawili, że zrobiłam
parę zdjęć tych dżentelmenów.
Dopiero po 15
minutach marszu na
avenue Uxmal znalazłam sklep spożywczy –
można było w nim płacić w dolarach, a resztę

otrzymywało się w pesos. Do jedzenia były
ohydne batony i chleb
z waty. Nie mając
wyboru, kupiłam, co
było i przegryzałam
bez entuzjazmu.
Po śniadaniu postanowiłam zwiedzić miasto –
skierowałam się na prawo z avenue Chichen Itza do avenue Tulum. Jest to jedna z głównych ulic miasta, szeroka,
bodaj dwu- lub trzypasmowa, z ozdobną roślinnością
pośrodku. Moim punktem orientacyjnym w drodze
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Jeden z punktów orientacyjnych – remiza bomberos

powrotnej ze spacerów po avenue Tulum oraz wypraw
do zona hotelera byli strażacy, zwani tu bomberos oraz
Meksykanka zajmująca się sprzedażą bobu czy fasolki,
którą łuskała i pakowała na poczekaniu. Zapytałam ją
któregoś dnia, czy
mogę zrobić zdjęcie
– nieco krygując się,
zezwoliła na to.
Pierwszego dnia szłam długi czas wzdłuż avenue
Tulum i nie mogłam znaleźć przejścia na drugą stronę
ulicy. Po dłuższej obserwacji okazało się, że ryzykując
życie, przechodzi się w dowolnym miejscu. Zmęczona spacerem i różnicą czasu zapragnęłam coś zjeść.
Dość sympatycznie wyglądała restauracja na świeżym
powietrzu z tarasem wspartym na dużych słupach.

Postanowiłam wstąpić
tam na lunch. Zjadłam
rosół z kawałkami kurczaka oraz szczypiącą
w język sałatkę. Po obiedzie poszłam dalej avenue Tulum z zamiarem
znalezienia księgarni,
aby kupić Małego Księcia w meksykańskim wydaniu do mojej kolekcji.
Udało mi się znaleźć
księgarnię w okolicach
Meksykańskie wydanie
supermarketu Tiendas
Małego Księcia
Chedraui.
Po drodze spotkałam energicznego sprzedawcę
wycieczek po Meksyku, który namówił mnie na całodzienną wyprawę autokarową do piramid w Chichen Itza.

Kolorowy Meksyk

Droga powrotna wiodła przez avenue Uxmal,
gdzie udało mi się zrobić sporo zdjęć bajecznie kolorowych domów i reklam meksykańskich. Kolejne dwa
lub trzy dni spędziłam w zona hotelera, przy czym
pierwszy z ich był połączony z próbnym przejazdem
do tej strefy.
Obrady odbywały się w olśniewającym hotelu
Grand Melia Cancun, w którym doba hotelowa ze
śniadaniem kosztuje obecnie ok. 380 dol.
Dojazd do zona hotelera zapewnia autobus
lini R-1, przystanek po drugiej stronie avenue Tulum. Obejrzałam miejsce przyszłych obrad, pospacerowałam po bulwarze Kukulcan i nieco zmęczona
wstąpiłam na obiad do jednej z licznych restauracji.
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Miejsce obrad: hotel Grand Melia Cancun

Posiłek zjadłam na tarasie, przyglądając się temu,
co się działo na ulicy. Zaciekawili mnie biegacze z krokomierzami na ramionach – wcześniej nie widziałam
czegoś takiego.
Dni spędzone na obradach nie wstrząsnęły mną
specjalnie – wszędzie panował spory bałagan, a na gala
dinner podano paczki z chipsami i jabłkami plus chyba
dwie puszki coca-coli. Wracałam więc z obrad dość
głodna późną porą i drugiego bodaj dnia, gdy dotarłam
pod wieczór do downtown, wszystkie sklepy były już
zamknięte. Gdzieś w okolicach avenue Uxmal w wypożyczalni wideo udało mi się kupić dwa koszmarne,
maziowate batony czekoladowe i była to moja wielce
Na terenie hotelu Grand Melia Cancun, w którym odbywały
się obrady
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Pokwitowanie opłaty za uczestnictwo w kongresie Interamerican Society of Hypertension
Program kongresu w Cancun
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niesmaczna kolacja. Na szczęście kongresowe obrady się
skończyły i nadszedł dzień wycieczki do Chichen Itza.
Autobus zbierał turystów z różnych hoteli w Cancun, którego uroda jest bardzo zróżnicowana. Obok
pięknych hoteli nie brakuje plastikowych maszkaronów. Zgromadzonych wycieczkowiczów zawieziono
do centrum turystycznego, gdzie przesiedliśmy się do
autokarów. W wyniku tych przenosin trafiłam na pokład autokaru dość późno i przyszło mi siedzieć obok
właścicielki fioletowego kapelusza. Liczyła chyba na
towarzystwo wyłącznie swojego nakrycia głowy w jakże nietypowym kolorze, które rozłożyła na sąsiednim
siedzeniu, ale z powodu braku innych wolnych miejsc
musiała przystać na towarzystwo nieznanej podróżniczki
z Polski. Stopniowo nawiązywała się z moją sąsiadką
rozmowa i lody powoli topniały, bo w oglądanym na
trasie przejazdu punkcie tkania dywanów i zdobionych
ludowych talerzy zrobiłyśmy sobie wspólne zdjęcie.
Wymieniłyśmy się też wizytówkami.
Moją towarzyszką okazała się Amerykanka o nietypowym imieniu Tamara, zamieszkała w Kansas City.
Podczas jazdy dowiedziałam się, że Tamara pracuje jako
dyrektor marketingu w branży medycznej, ma syna Jeffa
i wychowanicę Yordi z Kuby. Od słowa do słowa po kilku
godzinach byłyśmy przyjaciółkami w amerykańskim
znaczeniu tego słowa. Autokar dojechał do piramid
w Chichen Itza. Teren piramid ma status Muzeum
Narodowego. Zwiedzanie z przewodnikiem mówiącym
po angielsku lub po hiszpańsku. Wybrałam oczywiście
przewodnika anglojęzycznego, a moja towarzyszka
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podróży – przewodnika mówiącego po hiszpańsku,
znała bowiem ten język bardzo dobrze, o czym miałam
okazję przekonać się trochę później.
Piramidy wywarły na mnie ogromne wrażenie.
Robiłam sporo zdjęć, szkoda że marnym sprzętem
i jeszcze bez należytej świadomości fotograficznej. Potem zawieziono nas do restauracji na obiad, podczas
którego oglądaliśmy występy taneczne młodej Meksykanki. Posilałam się w grupie Amerykanów, bo Tamara
zaprosiła mnie do swojego stolika. Byłam ubrana w zakupiony w Tunezji t-shirt, który ma wyhaftowany napis
w języku arabskim „Tunisia”. W pewnym momencie
jedna z siedzących przy stoliku Amerykanek spojrzała
na mojego t-shirta i nie kryjąc zdumienia, wykrztusiła
„Byłaś w kraju arabskim?” a jej oczy zdawały się dodawać
„…i żyjesz???”. Potwierdziłam jej domysły i do końca
obiadu zażywałam statusu zbliżonego do tego, jaki mają
weterani wojenni w Stanach Zjednoczonych.

Wyruszam do Meksyku

Piramidy w Chichen Itza

Podczas drogi powrotnej rozmawiałam z Tamarą na różne tematy. Męczyła mnie świadomość, że
często potykam się o braki w słownictwie angielskim.
Dojechaliśmy do domu pod wieczór i Tamara, żegnając
się ze mną sympatycznie, wygłosiła znamienne zdanie:
Mogłabyś lepiej mówić po angielsku!
Zachęciła mnie do doskonalenia się w tym kierunku jak nikt wcześniej. Duże zasługi muszę też przypisać mojej córce, od pewnego czasu powtarzającej: Masz
to wszystko w głowie, tylko dobrze poszukaj.
Następnego dnia rano wracam do Europy. Na
lotnisko pojechałam taksówką zamówioną przez recepcję. Lot CO 0365 z Cancun do Houston przebiegł bez
problemów, jeśli nie liczyć rewizji bagażu podręcznego
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i pstrykania moimi zjazdowymi długopisami. W Houston
byłam o 14.40. Odebrałam walizkę i zgłosiłam się do
odprawy na odcinek transatlantycki. Znowu nie mogłam
się porozumieć z pracownicą lotniska, oczekiwała ode
mnie, co okazało się dopiero po dłuższej rozmowie,
okazania dowodu nadania bagażu w Cancun, na którym
gryzmoliłam sobie jakieś notatki podczas lotu i w ogóle
nie uważałam go za coś ważnego. Rozmawiałyśmy
w dość nerwowej atmosferze i przypuszczam, że moje
niezorientowanie co do dokumentacji nadanego bagażu
było powodem skierowania go do szczegółowej inspekcji.
Wszystko odbyło się oczywiście poza moją świadomością.
Gdy dojechałam do Warszawy i otworzyłam walizkę,
ujrzałam w niej niewielki druczek informujący, że bagaż
był poddany kontroli.
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kraj, ale także wykonywać
oficjalnie zawód dziennikarza w Stanach Zjednoczonych. Perspektywa bywania na amerykańskich
kongresach medycznych
była bardzo kusząca. Zrozumiałam też, że trzeba
udzielać jednoznacznych
odpowiedzi na lotniskach
amerykańskich, zwłaszcza gdy podróżuje się
w pojedynkę.
Bardzo podobał
mi się amerykański sposób motywowania i zachęcania ludzi do pracy
– opinia wypowiedziana
przez Tamarę działa na
mnie do dziś.
Wreszcie zachwyciła mnie wielkość
dawnego Meksyku – to
było tylko powierzchowne zetknięcie się
z tym krajem i ciągle
marzę, aby poznać go
głębiej.

Morze Karaibskie

Dowód inspekcji mojego bagażu w Houston
(w języku angielskim i hiszpańskim)

Co poznałam podczas tego wyjazdu?
Wyjazd do Meksyku był momentem zwrotnym
w mojej już ustabilizowanej karierze lekarskiej i jeszcze
bardzo młodej karierze dziennikarskiej. Otrzymanie
wizy amerykańskiej dla dziennikarzy uświadomiło
mi, że mogę nie tylko przejechać tranzytem przez ten
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A tam zaraz blisko było San Francisco ;))

A tam zaraz blisko
było San Francisco ;))
Zapał do podróży miałam w 2005 roku wielki, bo ledwie w kwietniu wróciłam z Cancun, a już po miesiącu wybrałam się jak dziennikarz do San Francisco na kongres
American Society of Hypertension, który odbywał się w dniach 14-18 maja. Leciałam
przez Amsterdam 12.05.2005 o 6.40 i o 8.50 byłam na Schiphol.

L

otnisko Schiphol ma zaletę niespotykaną nigdzie
indziej. Nadawane przez głośniki komunikaty
można zrozumieć. Spikerzy wiedzą z jakiej odległości mówić do mikrofonu, dzięki czemu dźwięk
jest czysty. Z głośników wszystkich innych portów
lotniczych na całym świecie wydobywa się dudnienie, sapanie, bełkotanie, rzężenie i inne nienazwane
efekty dźwiękowe. Język komunikatu nie ma żadnego
znaczenia. Język polski jest równie niezrozumiały
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w wydaniu mikrofonowym jak islandzki lub staro-cerkiewno-słowiański. Samolot do San Francisco
miałam o 11.45, lądowanie 9 godzin później, o 13.55
czasu miejscowego.
Tego dnia stewardesy wyjątkowo energicznie
i sprawnie odprawiały podróżnych. Kolejka przesuwała
się szybko i już po godzinie wszyscy rozlokowywali się
na pokładzie lśniącego świeżością boeinga. Podobały
mi się nowe granatowo-niebieskie fotele. W oparciach

A tam zaraz blisko było San Francisco ;))
poprzedzającego rzędu siedzeń lśniły malutkie ekrany
osobistych monitorów.
Z bogatego menu rozrywek wybrałam kanał
muzyczny z przebojami lat studenckich. W miarę słuchania mój duch młodniał z minuty na minutę, ciało
zaś pożywiało się strawą lotniczą, opisaną w karcie dań
niezwykle elegancko. Jednak dokładny opis podanego
posiłku powinien brzmieć: łosoś wybitnie przesolony,
wołowina nadmiernie doprawiona curry, ciastko sztucznie puszyste, sok pomarańczowy niezdrowo przesłodzony.
Tylko whisky była taka, jaka być powinna.
Sporo czasu zajęło mi poznawanie działania
pilota obsługującego program rozrywek oferowanych
na pokładzie. Konstruktor urządzenia wyraźnie był pewien, że wszyscy przyszli użytkownicy będą co najmniej
uzdolnionymi absolwentami informatyki. Dopiero na
wysokości Grenlandii rozgryzłam zasady sterowania
urządzenia. Odłożyłam jednak pilota na swoje miejsce,
bo ciekawsze widoki rozciągały się za oknem. W bezchmurnej atmosferze pyszniły się niecodzienną urodą
lodowe góry. Majestatyczne, samotne, groźne, uwodziły
surowym urokiem.

Grenlandia wyglądała jak ziemia zapomniana przez Boga i ludzi

W miarę upływu czasu podróżni wstawali z foteli,
spacerowali, niektórzy wykonywali ćwiczenia poprawiające krążenie krwi w nogach. Chwilami pokład
samolotu przypominał wesołą wycieczkę zakładową po
paru kielichach, wypędzoną na lekcję gimnastyki przez
groźnego pana od wuefu. Na ekranie monitora wyświetlono komunikat: Jesteśmy nad Queen Elizabeth Island,
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prędkość samolotu wynosi 926 km/h, temperatura na
zewnątrz minus 43oC, do końca lotu zostało 4 godziny
i 29 minut, czas europejski 18.20, czas w miejscu przylotu
9.20. Wyspa Królowej Elżbiety, ciekawe że wcześniej nic
nie słyszałam o tej części świata – pomyślałam.
Podróż minęła szybko i pasażerowie wyciągali
bagaże, ustawiając się w kolejce do wyjścia. Na koniec
pokład wyglądał jak gdyby przeszło się po nim stado
słoni azjatyckich, wdeptując w podłogę jednorazowe
kubki do napojów, wczorajsze wydania „Financial Times”, opakowania po jogurtach i papierki po cukierkach.
Szybko dotarłam przed oblicze pogranicznika,
który rzucił rutynowe pytanie o cel wizyty i usłyszawszy
ode mnie, że jest nim kongres medyczny, przystąpił do
dalszych procedur, czyli skanowania linii papilarnych.
Cynamonowe drożdżówki i sekwoje
Przed budynkiem przylotowym wszystkie formy
taniego transportu publicznego do centrum były dziwnie
ukryte. Po latach podróżowania przekonałam się, że to
reguła praktykowana na wszystkich lotniskach. Jedyne
co rzucało się w oczy, to rząd prywatnych taksówek.
Kierowca o azjatyckich rysach, nie ulegając żadnym
negocjacyjnym naciskom, zgodził się dowieźć mnie pod
wskazany adres za trzydzieści osiem dolarów. Taksówka
przypominała model produkowany na Żeraniu w latach
osiemdziesiątych.
Po trzech kwadransach byliśmy przed hotelem
Super Inn na 182 Polk Street. Budynek hotelu, mimo
iż parterowy, zapewniał przyzwoity standard – przynajmniej tak mi się w pierwszej chwili zdawało. Pokój
był umeblowany typowo, ale łazienka jawiła się jako
tradycyjny zbiór pułapek z zakresu hydrauliki i mechaniki w wydaniu amerykańskim, nieco różniący się
od zagadek europejskich, już przeze mnie w dużym
stopniu rozwiązanych.
Uruchamianie wypływu wody odbywało się
za pomocą dwóch kolistych
tarcz, które w zależności
od wzajemnego ustawienia
regulowały przepływ wody
przez kran lub przez prysznic.
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Początkowo wskutek nieznajomości działania tej dziwnej
konstrukcji polewałam stopy wrzątkiem lecącym z kranu,
a plecy lodowatą wodą z prysznica.
Hydroterapia w stylu amerykańskim zapewniła
mi pobieżne odświeżenie się po podróży i znaczne
ożywienie umysłowe. Po wyjściu z kąpieli dla utrzymania sprawności intelektualnej na wysokim poziomie
zaparzyłam duży dzbanek kawy
i ułożyłam się przed telewizorem
ustawionym na regale.
Telewizyjny obraz Ameryki
jawił się jako nieprzerwany łańcuch
przemocy, napaści, strzelaniny, alarmów i innych gwałtownych zdarzeń.
Wszystko jednak kończyło się dobrze dzięki niezliczonej armii tzw.
profesjonalistów, wkraczających z determinacją do akcji
w odpowiednim momencie.
Usnęłam bliska przekonania, że jestem już nieźle
przeszkolona w najnowszej medycynie amerykańskiej
dzięki obejrzeniu licznych reklam medykamentów
lecących z telewizora, a tu jeszcze przede mną było
szkolenie na kongresie!
Śniło mi się, że pracuję w firmie dającej lekcje
amerykańskiego spojrzenia na życie, będące niekończącym się łańcuchem relacji typu kupno-sprzedaż.
Nagle obudziło mnie głośne warczenie. Zerwałam się
w przekonaniu, że zaraz będę musiała zrobić coś nadzwyczajnego. Po chwili zorientowałam się, że alarm jest
fałszywy i powstał w wyniku wibrowania komórki na
nocnym stoliku po nadejściu sms-u od córki.
Kilka minut później zawyły syreny. Tym razem
byłam pewna, że będę musiała przynajmniej przywdziać
maskę przeciwgazową i nie dalej niż w ciągu najbliższego kwadransa kierować czołgiem. Że też nie ustaliłam
w recepcji, gdzie jest podręczne wyposażenie ratunkowe!
– pomyślałam rozbudzona na dobre. – Ciekawe czy potrafiłabym włożyć taką maskę? A co z okularami? Chyba
jednak w okularach, bo nigdzie bym bez nich nie trafiła
– szybko rozważałam możliwe warianty rozwoju sytuacji.
Okazało się jednak, że to tylko samochód na sygnale przejechał w pobliżu hotelu. Ponownie włączyłam
telewizję. W poszukiwaniu spokoju przełączyłam się

28

na kanał nadający wiadomości o pogodzie. Informacja, że jutro będzie
74 stopnie w skali Fahrenheita w San Francisco,
a aż 96 stopni w Phoenix
zakłopotała mnie poważnie. Nie pamiętałam jak
przejść płynnie z Fahrenheita na Celsjusza. Przed
każdą podróżą zwykle
trenowałam szczegóły kursów walut, a tu nagle w środku
nocy potrzebny jest przelicznik temperatury.
O 4.01 ogłoszono, że już jest poranek, a o 4.20 rozpoczęły się reklamy skierowane do pań domu, obudziła
się bowiem nowa target-grupa. Jako gospodyni domowa
na emigracji postanowiłam się zdrzemnąć, bo nie miałam w planach na nadchodzące dni wywabiania plam,
odkurzania ani aranżowania ogródka przed domkiem.
Europo, jaka jesteś piękna! – jęknęłam w przypływie nieoczekiwanego patriotyzmu kontynentalnego,
o który nigdy wcześniej siebie nie podejrzewałam.
Śniadania w hotelu Super Inn wydawano w recepcji. Goście odbierali plastikowe kubki z kawą, zapakowane w folię przesłodzone drożdżówki, jogurty o zawartości
cukru trzykrotnie większej niż w podobnych polskich
produktach i udawali się do swoich pokoi. Spragnieni
mogli dodatkowo zaopatrzyć się w sok pomarańczowy,
a zgłodniali pochrupać płatki kukurydziane. Po zjedzeniu
dwóch gumowatych, intensywnie pachnących cynamonem drożdżówek oraz wypiciu gorącego napoju, mało
przypominającego kawę, ruszyłam poznawać miasto.
Pierwszego dnia postanowiłam zwiedzać San
Francisco pieszo, aby wczuć się w lokalną atmosferę. Bez pośpiechu schodziłam
w dół Polk Street w stronę centrum, mijając
kolejne przecznice. Ulice oznakowano
czytelnymi tablicami w miejscach znajdujących się w zasięgu wzroku. Dodatkowo
na skrzyżowaniach wyryto w betonowych
płytach chodnika nazwy ulic.
Wczesnym porankiem ulice
były jeszcze puste.

A tam zaraz blisko było San Francisco ;))
Po kwadransie
doszłam do Market
Street – głównej arterii
komunikacyjnej, handlowej i rozrywkowej
miasta. Jak przystało na
osobę leworęczną, bez trudu pomyliłam strony. Skręciwszy w prawo,
sądziłam, że zmierzam do śródmieścia i wybrzeża. Po trzydziestu
minutach dotarłam do słynnej dzielnicy Castro. Latarnie uliczne zdobiły
liczne tęczowe flagi. Na wystawach

sklepowych produkty reklamowali
przystojni, muskularni młodzieńcy.
Plakaty przedstawiające dwóch chłopaków otulonych flagą amerykańską,
która skrywała nagość, ukazując
jedynie splecione ramiona, można
było napotkać tylko w tej dzielnicy.
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Radosny festiwal przystojnej męskiej nagości
i krzepy zakłócały nalepki na niektórych szybach. Ulotki
zachęcały do wykonywania testów na AIDS, a fundacja
dobroczynna poszukiwała wolontariuszy do zwalczania
nadciągającej epidemii. To już nie była wesoła dzielnica
tętniącej rozrywki, opisywana w starszych wydaniach
przewodników turystycznych.
Surfując w internecie, jeszcze w kraju, napotkałam ofertę firmy City Pass, a co więcej udało mi się
wyszperać informację, że dziennikarze mogą otrzymać
bezpłatny bilet. Czekał on na mnie w recepcji hotelowej.
Po obejrzeniu
dzielnicy Castro
wsiadłam więc
do tramwaju
i posługując się
City Passem,
przyjechałam w okolice The Fourth Street, aby odnaleźć hotel, w którym za dwa dni miały zacząć się obrady.
Po wstępnym rozpoznaniu terenu obrad skierowałam się ku wybrzeżu, jak się okazało okupowanemu przez
hałaśliwe wycieczki szkolne. Zmęczona długą wędrówką
wstąpiłam do zatłoczonej meksykańskiej restauracji.
Młody mężczyzna podchodził do oczekujących w kolejce
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zgłodniałych turystów i ustalał szczegóły zamówienia.
Jak zgadnąć, co oznaczają hiszpańskie nazwy potraw? –
zastanawiałam się, spoglądając na wykaz zawieszony
wysoko na ścianie nad bufetem.
– Jakie danie jest najpopularniejsze? – zapytałam
kelnera. Mężczyzna wypowiedział kilka zupełnie niezrozumiałych słów po hiszpańsku.
– Proszę wymienione przez pana danie i soft-drinka – powiedziałam.
– Siedem i pół dolara – rzucił kelner, a chwilę
potem okazało się, że tajemnicze słowa oznaczały niewielki naleśnik z pikantnym, mięsnym nadzieniem.
Dwadzieścia złotych za takie mikroskopijne danie, no
cóż, nauka jak zawsze sporo kosztuje – pomyślałam bez
zachwytu, popijając słodki i lepki napój z puszki.
Nieco posilona wsiadłam w skrzypiący od starości
tramwaj linii F i dojechałam w okolice Union Square.
Gdy szłam w stronę Civic Center, stwierdziłam że spacer
wymaga coraz większej uwagi. Na większości przecznic
stały element krajobrazu stanowiły grupki bezdomnych
mieszkańców.

Spoglądając na płyty chodnikowe, w pewnej chwili zauważyłam miedziaka, jednocentówkę. Podniosłam
monetę i starym zwyczajem chuchnęłam na nią. Ameryka
najwyraźniej dała mi szansę na zdobycie fortuny, póki
co niewielką i symboliczną, ale zawsze szansę. W tym
kraju naprawdę pieniądze leżą na ulicy! Jak duże i gdzie,
to już inna bajka – pomyślałam. Wystarczyło schylić się
po nie i podnieść.
Kongres rozpoczynał się o dziewiątej rano. Kilka
minut przed dziewiątą, pokonawszy kilka zakrętów
rozległego foyer, dotarłam do

Program kongresu w San Francisco

Książka abstraktów
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miejsca rejestracji dziennikarzy, gdzie W biurze prasowym kongresu American
odebrałam Society of Hypertension
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czas autorskim znakiem firmowym na fotografiach zamieszczanych przy moich artykułach oraz dwie bluzki
Ralpha Laurena. Wszystko w świetnym stanie służy
mi do dziś.

Moje ulubione wydawnictwo Rand Mc Nally, sklep w San
Francisco

teczkę, identyfikator i zestaw okolicznościowych gadżetów.
Na sesji plenarnej przedstawiano stare problemy
w nowym sosie. Najbardziej kłopotliwe okazało się ustalenie, gdzie człowiek jest jeszcze zdrowy, a od którego
punktu zaczyna się choroba.
Około osiemnastej zdecydowałam się na powrót
do hotelu. Wybrałam kolejną przecznicę, którą można
było dojść do Civic Center. Na O’Farewell Street nie było
wprawdzie bezdomnych, ale dla odmiany okupowali
ją liczni młodzieńcy dyskutujący w kilkuosobowych
grupkach o tym, jak spędzić nadchodzący wieczór.
Niespodziewanie jeden z czarnoskórych podszedł
do mnie i zaproponował nabycie kolorowego pisemka.
Zwykle unikam kontaktu wzrokowego z przypadkowymi
osobami, zmniejszając szansę na bliższą znajomość, ale
tym razem to nie przeszło. Dotknęłam więc dłonią ucha
i pokręciłam głową dając do zrozumienia, że jestem
osobą niesłyszącą. Starałam się zachować kamienny
wyraz twarzy, niezdradzający żadnych uczuć. Młodzieniec szybko zrozumiał, co chciałam mu przekazać.
Wyglądał na zaskoczonego. Mówić do głuchego, że
coś mu się oferuje, dawało taką samą skuteczność jak
pytać niewidomego o kolory. Speszony niemożnością
porozumienia się, powiedział odruchowo:
– I’m sorry, I’m so sorry – i odszedł do grupy
kolegów, podpierających ściany odrapanej kamienicy.
Po zakończeniu obowiązków kongresowych wybrałam się na zakupy do Macy’s – jest to mój ulubiony
punkt na mapie każdego amerykańskiego miasta. Co
więcej, odkryłam, że obcokrajowcom przysługuje 11%
zniżka. Kupiłam bluzę dżinsową, która była przez długi
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Rezerwat sekwoi Muir Woods

Sekwoje interesowały mnie od dawna. Gdy wyjazd do San Francisco nabrał realnych kształtów, trzeba
było wygospodarować czas i fundusze na wycieczkę do
parku narodowego sekwoi. Różne oferty obejmowały
podziwianie drzew, degustację kalifornijskich win oraz
zachwyty nad krajobrazami słonecznej Kalifornii. Zdecydowałam się na kilkugodzinną wycieczkę autokarową do
Muir Woods National Park. Przystępna cena i niedługi
czas trwania wyprawy nie kolidowały z obowiązkami
naukowymi.
Po niespełna godzinnej podróży sekwoje były na
wyciągnięcie ręki. Niewzruszone giganty w majestacie,
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Pokwitowanie za przejazd z hotelu na lotnisko w San Francisco

którego nie były w stanie zakłócić wichry, ogień ani człowiek, pamiętały tyle, co zbiorowy przekaz całej ludzkości.
Fotografowanie sekwoi to wielka przyjemność, a także
duży wyczyn – sfotografować całe drzewo.
W dniu wyjazdu tradycyjnie zaliczyłam mocne
przeżycie. Już wcześniej miałam wątpliwości co do
czystości mojego łóżka w hotelu Super Inn, ale pewności nabrałam dopiero ostatniego poranka. Obudziłam
się i o mało nie zeszłam z tego świata z wrażenia – po
rękawie mojego t-shirta wędrowała dorodna pluskwa!
Na granicy niedającej się opanować paniki zgniotłam ją
przez tkaninę i wyrzuciłam bluzkę do kosza na śmieci.
Po czym milimetr po milimetrze przejrzałam wszystkie
zakamarki walizki, ubrań, kieszeni. Na szczęście nic nie
znalazłam i nie przywiozłam do domu żadnego żywego
stworzenia. Jest to narastający problem w wielu hotelach amerykańskich, do tego stopnia, że przez pewien
czas istniał specjalny portal, gdzie można było przed
planowaną podróżą sprawdzić stan czystości hotelu.
Odleciałam z San Francisco 19 maja 2005 r.
o godz. 16.00, w Amsterdamie byłam o 11.35, do Warszawy o 13.55 i w Warszawie o 15.25.
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Koszty wyprawy do San Francisco były następujące: bilet 2365 zł, za hotel w promocji „60+” zapłaciłam
1302 zł. Pewnie około 200 dol. wydałam na zakupy
w Ralph Lauren Sport w Macy’s, ceny wycieczka do Muir
National Park nie pamiętam, ale łączny koszt ekspedycji
oceniam na 4500…5000 zł.
Wrażenia z obu podróży – do Cancun i San
Francisco pozostały we mnie na stałe. Objawiają się
do dziś zamiłowaniem do muzyki meksykańskiej oraz
podróżowania do Stanów Zjednoczonych.

Deep immersion

Deep immersion
Kolejna podróż do Stanów Zjednoczonych uświadomiła mi, że sugestia Tamary dotycząca mojego angielskiego warta jest wcielenia w czyn. Poszukiwałam odpowiedniej
szkoły, ale wszystkie były nastawione na nastolatków, studentów, „młodych profesjonalistów”, cokolwiek to oznacza. Nie tracąc nadziei, że znajdę coś dla siebie, błąkałam
się po internecie i zupełnie przypadkowo natknęłam się na ofertę szkoły Acadia Center for English Immersion w Thomaston, obecnie przeniesionej do Camden w stanie
Maine. Szkoła reklamowała się jako przyjmująca wszystkich chętnych, niezależnie
od wieku. Najstarszy student Acadia Center for English Immersion miał 72 lata. Podobało mi się takie podejście do sprawy. Napisałam więc do właściciela i po krótkiej wymianie korespondencji wykupiłam 2-tygodniowy kurs typu deep immersion.
Uzyskałam 10% zniżkę na legitymację dziennikarską. Mimo zniżki była to poważna
inwestycja finansowa – wydaje mi się, że kurs kosztował około 2000 dol. Byłam tak
zdeterminowana, aby ucywilizować mój angielski, że przesłałam przekazem bankowym spore w końcu pieniądze bliżej nieznanemu mi człowiekowi, ale z jakimś wewnętrznym przekonaniem, że jest to naprawdę istniejąca szkoła i dobra inwestycja.
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Deep immersion
rozwiązaniem i wybrałam wersję nieco chyba dłuższą
i droższą, ale ciekawszą. Otóż zdecydowałam się na
podróż do Bostonu, tam zatrzymałam się na dwie noce
i dalej pojechałam autobusem Concord Coach Lines.

Bilet autobusowy do Portland
Dolatujemy do wybrzeży Nowej Anglii

M

iasteczko Thomaston leży w stanie Maine i aby się
do niego dostać, musiałam dolecieć do Bostonu
i stamtąd pojechać autobusem do Portland, gdzie miał
czekać na mnie Brian, właściciel szkoły.
Poprosiłam o zakwaterowanie w rodzinie zbliżonej do mnie pokoleniowo, niepalącej, bez zwierząt, dzieci.
Nawet byłam lekko zaskoczona swoim asertywnym
podejściem do tematu zakwaterowania, ale uznałam, że
skoro inwestuję spore pieniądze w naukę, to nie mogę
się stresować warunkami bytowymi.
Trafiłam na kwaterę do Ursuli i Steve’a. Ursula
była emerytowaną pracownicą wydziału politologii
uniwersytetu w Georgetown, a Steve byłym wojskowym,
a także zapalonym inwestorem giełdowym. Mieli siedmiu
synów z poprzednich małżeństw. Syn Steve’a jest znanym
aktorem, a synowie Ursuli, także z branży filmowej,
między innymi pracowali przy efektach specjalnych
filmu Titanic, który otrzymał i w tej konkurencji Oscara.
Powiało wielkim światem, ale był on bardzo sympatyczny
i przyjazny dla mnie, wyzwolonej Niewolnicy Ubezpieczalnianej. Pod pojęciem tym rozumiem odmianę
współczesnej niewolnicy Isaury, która była skazana na
dożywotnie służenie innym ludziom, ale coś nieoczekiwanie odmieniło jej los…
Dojechać w jeden dzień do Thomaston nie było
ani łatwo, ani tanio. Mogłam lecieć przez Paryż, Boston do Rockland. Jednak uznałam, że dwie przesiadki
na terenie Stanów Zjednoczonych i docelowa podróż
do małego, regionalnego portu nie jest atrakcyjnym
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Dziś wiem, że linie te mają połączenie z lotniskiem w Bostonie, ale wtedy nie byłam tak obyta z zasobami podróżniczymi w internecie. Zdecydowałam się więc
zatrzymać w Bostonie. Znalezienie hotelu w cenie dającej
się zaakceptować graniczyło
z cudem. Szukałam jak szalona
i wreszcie wybrałam hostel 40
Berkeley, a w nim jednoosobowy pokój, który dziś kosztuje
66 dol. W 2005 roku pewnie
ceny były podobne. Z lotniska
do hotelu jechałam taksówką,
prawdopodobnie wynajętą ex
tempore na lotnisku. Niełatwo
znaleźć w internecie serwis shuttlebusem z tego lotniska,
serwery chodzą wolno, a z pobieżnych informacji wynika,
że dowożą tylko do markowych hoteli. Może te trudne
do zaakceptowania warunki spowodowały, że wybrałam
taksówkę. Obliczam za pomocą World Taximeter, ile
mogło to mnie kosztować.
Oto szacunkowy raport kosztów:
Estimated Fare using meter at 19:00
Distance:
8.18 km
Duration:
17 min
First 230 meters
$2.60
7.95 km x $1.74 per km =
$13.84
Waiting in traffic (~7 min):
$3.63
Customary tip (15%):
$3.01
Surcharge from Logan Airport: $6.00
Total:
$29.08
Pamiętam, że ulice Bostonu były puste, a miasto
wydało mi się czyste i uporządkowane, przypomniała

Deep immersion
mi się Szwajcaria. Dojechaliśmy do Berkeley Residence
i powiedzieliśmy sobie z kierowcą bye-bye!
W recepcji przywitało mnie miłe dziewczę, potwierdziło rezerwację i wręczyło czekającą na mnie miłą
korespondencję z City Pass.

Na ulicy Bostonu

Była to jedna z weselszych recepcji hotelowych,
jakie spotkałam – miała autorski sposób zabezpieczenia
pokoi. Otrzymałam pokój – powiedzmy numer 432, a na
kluczu miałam napis 17B i dziewczyna wręczając mi go,
oświadczyła: zapamiętaj faktyczny numer swojego pokoju,
te 17B jest dla zmyłki – jak zgubisz klucz, to złodziej nie
będzie miał z niego pożytku. Znakomite rozwiązanie!
Mój pokój był... no cóż, wielce niskobudżetowy.
Usiadłam, żeby po długim locie rozprostować nogi, a tu
z mojego podudzia chyżo skoczyła pchła w nieznanym
kierunku. No dobra, mówię sobie, i tak nie mam na nią
wpływu… obejrzałam otoczenie, innych współlokatorów
nie było…
Wielką zaletą pokoju był widok z okna na
Hancock Tower, którą
podziwiałam przez całą
noc, bo nieopodal na
ulicy grupa wyrostków
urządziła sobie street
party i puszczała głośną
muzykę. Usnęłam dopiero nad ranem. Ochlapałam się w nieszczególnie
czystej zbiorowej łazience
i odświeżona pomaszerowałam na śniadanie,
gdzie wesoły przedstawiciel rasy innej niż biała
serwował po dwa grube
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naleśniki, tonące w tłuszczu i syropie klonowym. Coś
tam jeszcze było na to śniadanie, pewnie jakieś pieczywo i napoje, ale uczucie dyspeptycznych wspomnień
mam do dziś.
Po śniadaniu poszłam odnaleźć miejsce odjazdu
mojego autobusu – był to Boston South Station przy
Summer Street, w odległości około 20 minut pieszo
od hostelu. Po drodze minęłam między innymi The
Salvatory Army na 700N Bell Street w odległości około

Deep immersion
15 minut i Chandler Inn Hotel – cena wg www.booking.
com za jedynkę 125 dol., czyli prawie 2 razy drożej niż
w moim hostelu.
Trochę wyczerpana spacerem wsiadłam na pokład
zabytkowego autobusu w ramach tras dostępnych na
City Pass i obejrzałam główne atrakcje miasta z okien
pojazdu. Potem przeszłam do South Station i kupiłam
bilet na autobus do Thomaston.
Znużona usnęłam wcześniej i dobrze się stało,
bo w nocy przerobiliśmy jako goście hostelu próbny
alarm przeciwpożarowy, który polegał na wyprowadzeniu nas na ulicę. Gdy usłyszałam przeraźliwy sygnał
dźwiękowy, wyjrzałam na korytarz i usłyszałam od
sąsiadki z naprzeciwka: Fire, we must go down. Zeszłam
więc, nie zapomniawszy o moim survital kit w plecaku,
który zabrałam ze sobą. Po godzinie wpuszczono nas

z powrotem. Rano wsiadłam w zamówioną przez recepcję taksówkę i pojechałam na South Station i dalej
autobusem do Thomaston, aby szlifować mój angielski
oraz poznawać wielki świat.
Czas spędzony na nauce angielskiego był bardzo
ciekawy nie tylko pod względem czysto językowym, ale
także w rozumieniu szerszej edukacji. Moimi kolegami
na kursie byli młodzi dorośli skierowani przez swoje
instytucje dla ulepszenia umiejętności językowych.
Dwie Latynoski, zamężne z Amerykanami i z tego
tytułu zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych. Jeden
księgowy z Meksyku. Jeden Żyd rosyjskiego pochodzenia, którego rodzina wyemigrowała i w rezultacie
wylądowała na Dominikanie, wchodząc w bliższe relacje
z miejscową ludnością, co znalazło wyraz w mieszance
rasowej mojego kursowego kolegi. Chyba próbowaliśmy
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rozmawiać po rosyjsku, tego bowiem języka używała
jego babcia.
Struktura zajęć była taka, że mieliśmy lekcje
grupowe od 9 do 12, potem wspólny lunch i czas wolny
do godziny 16. Dwa razy w tygodniu od 16 do 17.30
były lekcje indywidualne z lektorem, a w pozostałe dni
jeździliśmy na wycieczki po okolicy. Kolacje w zasadzie
jadaliśmy z naszymi host family, chyba dwa razy była
kolacja w szkole, a na zakończenie kursu uroczyste
wręczenie dyplomów połączone z lunchem. Moja host
family uważała, że jestem nie lada atrakcją i zapraszano
różne osoby na wspólne kolacje.
Byłam też z moimi gospodarzami na niedzielnej mszy w kościele baptystów. Długo się wybieraliśmy i do świątyni dotarliśmy nieco
spóźnieni. Steve wkraczając do sali,
oświadczył: Przepraszamy za spóźnienie, ale mamy gościa z Europy,
Krystynę, która przyszła dziś z nami. Pastor przywitał
nas bez najmniejszego zniecierpliwienia i powrócił do
celebrowania mszy, która właściwie była specyficznym
dialogiem z wiernymi. Wstawały poszczególne osoby
i mówiły, jaką zgłaszają intencję do wspólnej modlitwy.
Po zebraniu wszystkich intencji odbyły się modlitwy
i śpiewy przy akompaniamencie elektronicznych organów
obsługiwanych przez jedną z parafianek. Po zakończeniu
mszy była agapa, na której zrobiliśmy sobie wspólne
zdjęcie z pastorem.
W wolnych chwilach zwiedzałam Thomaston,
które jest niewielkim miasteczkiem z jedną główną

Deep immersion
Oglądałam ze Stevem wiele transmisji telewizyjnych
i miałam szeroki wgląd w skutki żywiołu. Nie sądziłam,
że za parę lat pojadę do Nowego Orleanu, który jakże
szybko uporał się ze zniszczeniami.
Na zakończenie pobytu otrzymałam od Ursuli
i Steve’a na pamiątkę książkę z ich wspaniałej biblioteki
z piękną dedykacją. Gdy po kilku latach czytam tę dedykację, to myślę że Ursula, która ją napisała, jest dobrym
psychologiem i spostrzegawczym obserwatorem.
Samo amerykańskie przedsięwzięcie edukacyjne było ze wszech miar udane. Nadrobiłam zaległości
powodowane brakiem świadomości, że język angielski
może mi być potrzebny na co dzień – w młodości nie
byłam w stanie nawet wyobrazić sobie takiej
potrzeby; żyliśmy w innym świecie.
ulicą i paroma pobocznymi, bez żadnych atrakcji
turystycznych. W ramach
zajęć terenowych odbyłam
także wyprawę do Freeport,
które słynie z sieci sklepów
z niższymi cenami oraz do
Camden, położonym nad
Penobscoat Bay.
W czasie mojego pobytu największym wydarzeniem
był huragan Katrina, który zaatakował Stany Zjednoczone.
Certyfikat ukończenia kursu języka angielskiego
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Od moich gospodarzy na pożegnanie otrzymałam
pamiątkową książkę z ich biblioteki z przemyślaną
dedykacją

Do trzech razy sztuka

Do trzech razy
sztuka

W 2005 roku musiały być chyba jakieś szczególne plamy na słońcu, bo w listopadzie
wyruszyłam na kolejną amerykańską wyprawę. Podszkolona językowo, trochę mająca
rozpoznanie w dziennikarskim akredytowaniu się na kongresy, zaczęłam podchodzić
pod górę z napisem Americam Heart Association (AHA). Korespondowałam z kim
tylko się dało i była to dobra strategia, w wyniku której otrzymałam akredytację.
Wspomniałam o planowanym wyjeździe do Dallas mojej amerykańskiej znajomej
Tamarze, z którą utrzymywałam korespondencję e-mailową w ramach ćwiczenia się
w języku angielskim. Nie bacząc na domniemane cierpienia Tamary, będące następstwem obcowania z moją angielszczyzną, pisywałam do niej o wszystkim i o niczym,
a co jakiś czas otrzymywałam dłuższą odpowiedź zbiorczą.
38
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N

a wiadomość że będę w Dallas, Tamara zareagowała
typowo po amerykańsku i napisała: Skoro będziesz
tak blisko (przez co należy rozumieć około godziny
drogi samolotem), wpadnij do Kansas City, zapraszam
pod swój dach.
Pomyślałam, że to może być ciekawe zobaczyć
jeszcze jeden amerykański dom, a nie kolejny hotel.
Planowana trasa była więc następująca: Warszawa Zurych - Nowy Jork - Dallas - Kansas City - Dallas
- Zurych - Warszawa. Jedna z dłuższych i logistycznie
bardziej skomplikowanych moich podróży.
Kongresy AHA gromadzą do 30 tysięcy uczestników, którzy zgodnie w tym samym czasie podążają
do Dallas albo innego amerykańskiego miasta, które
ma odpowiednio dużą infrastrukturę kongresową. Te
Na lotnisku w Dallas specjalne służby pomagają zbłąkanym
podróżnym
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miasta to Chicago,
Orlando, Dallas,
Atlanta, Nowy Orlean, Los Angeles.
Uczestnikami są nie tylko lekarze. Taki
zjazd to złożony organizm i plątanina najróżniejszych
interesów. W pamiątkowych szpargałach z Dallas mam
wykaz uczestników kongresu wg profesji. Uczestniczyło
w nim łącznie 26 469 osób, w tym 10 877 praktykujących
lekarzy, 2469 naukowców, 46 asystentów medycznych,
405 farmaceutów, 159 certyfikowanych ekspertów ds.
jakości w ochronie zdrowia, 2 terapeutów pulmonologicznych, 2 terapeutów medycznych, 16 lekarzy medycyny
pracy, 12 dietetyków, 1024 profesjonalistów z zakresu
ochrony zdrowia, 1175 profesjonalistów z innych dziedzin, 218 pracowników administracji, 606 pielęgniarek,
22 paramedyków i 228 techników. Łączna liczba profesjonalistów wynosiła 17 662. Inni uczestnicy to wystawcy
w liczbie 6636, goście wystawców 107, członkowie rodzin
293, dostawcy 251, personel AHA 415, goście personelu
AHA 100, studenci zaproszeni przez AHA 100 i wreszcie
505 dziennikarzy medycznych.
Trafiłam więc do stosunkowo wąskiej grupy
dziennikarzy obsługujących tego rodzaju kongresy.
Przyglądałam się, jak pracują moi amerykańcy koledzy
w press room, na konferencjach prasowych i wszystko
bardzo mi się podobało! Przede wszystkim wysoki profesjonalny poziom konferencji prasowych – zaczynają
się one o 8.30 i trwają do 10.00. W tym czasie podane
są w pigułce wszystkie najważniejsze nowości z danego
dnia przez najlepszych wykładowców, zgromadzonych
w jednym miejscu. Informacyjna ścieżka prasowa okazała się lepsza niż lekarska. Do tego dochodziły bardzo
dobre materiały prasowe.
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Dzięki tym właśnie materiałom udało mi się
wychwycić bardzo ciekawe doniesienie. Otóż Kathie M.
Cole i wsp. z Medical Center w Los Angeles przedstawili
wyniki badań zatytułowane Dogs ease anxiety, improve
health status of hospitalized heart failure patients. Autorzy stosowali tzw. animal-assisted therapy (AAT)
u pacjentów hospitalizowanych z powodu niewydolności
krążenia oraz w grupie kontrolnej zdrowych osób. Specjalnie szkolone psy aż 12 różnych ras wraz z trenerem
odwiedzały hospitalizowanych pacjentów. Psy mogły
leżeć na łóżku i bawić się z pacjentem.
Wykazano korzystne obniżenie wskaźników
niepokoju mierzonego wg specjalnej skali. Autorzy
podkreślali, że terapia ma charakter wspomagający.
Doniesienie zrobiło prawdziwą furorę, czego wyrazem był wywiad z dr Kathie M. Cole w CNN, podczas
którego powiedziała ona: Psy przynoszą ludziom wiele
przyjemności, czyniąc ich szczęśliwszymi, spokojniejszymi
i bardziej kochanymi. To wielka radość dla człowieka
wystraszonego chorobą.
Oglądając pacjentów z psami na łóżkach, zadawałam sobie pytanie, czy medycyna uległa tak dalece
Informacja prasowa o psach pomagających w leczeniu niewydolności krążenia

dehumanizacji, że uczucie współtowarzyszenia w chorobie, tak potrzebne każdemu człowiekowi, musiały
przejąć psy? Quo vadis, medycyno?
Po wypełnieniu obowiązków kongresowych
w Dallas wsiadłam w samolot i poleciałam do Kansas
City spotkać się z Tamarą. Spędziłyśmy razem weekend.
Tamara odebrała mnie z lotniska i zawiozła do swojego
domu w miasteczku Overland Park, w stanie Kansas. Nie
chciała słyszeć, żebym zatrzymała się w hotelu.

Dom Tamary w Overland Park, wyszukany via Google Maps

Dom był urządzony w wystudiowany sposób,
z artystycznym smakiem, bo moja amerykańska przyjaciółka jest absolwentką New York Academy of Art. Nawet
dekoracja stołu do wspólnie spożywanych śniadań była
dziełem sztuki – a desery to już w ogóle żal było zjadać,
należało je wyłącznie podziwiać!
Uznałam, że powinnam przywieźć z Polski prezenty dla Tamary i jej wychowanicy. Długo się nad
tym zastanawiałam i w rezultacie zdecydowałam się na
biżuterię srebrną z bursztynem – małą biedronkę jako
wisiorek do naszyjnika. Przetłumaczyłam też na angielski
krótki fragment mojej powieści Date under a sequoia,
w którym występowała postać o imieniu Tamara. Zrobiłam miniksiążeczkę z ilustracjami i podarowałam
egzemplarz amerykańskiej przyjaciółce, z informacją
że jest pierwowzorem postaci literackiej.
Panorama Kansas City
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Pierwszego dnia zwiedziłyśmy The Nelson Atkins
Museum of Art, które specjalnie mnie nie oczarowało.
Potem zjadłyśmy obiad w restauracji położonej na terenie
muzeum. To chyba był piątek. W sobotę wybrałyśmy się
na shopping do Oak Park Mall, gdzie biegałyśmy przez
kilka godzin. Tamara jest wielką miłośniczką zakupów,
szczególnie lubi kupować buty. Jak to bywa w wypadku
fascynacji jakimś przedmiotem czy fragmentem garderoby, heavy-shoppers mają spore kolekcje tego, co kochają.
Yordi, kubańska przybrana córka, dała kiedyś Tamarze
radę: Nigdy nie kupuj na raz więcej niż 10 par butów!
Wciągnięta w atmosferę fascynacji butami dokonałam i ja takiego zakupu. Były to crocsy dla mojego
męża, który nosi je do dziś i jak zapewnia, będzie nosił
tak długo, aż się rozpadną, na co się nie zanosi, bo to
niepowtarzalny model wyjątkowo dobrej jakości. Wszystkie inne crosy są po prostu inne i zrobione z gorszego
tworzywa. Odwiedziłyśmy też sklep z czekoladkami
oraz dwie księgarnie.
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Na dworcu w Kansas City

Następnego dnia zwiedziłyśmy muzeum pamięci
narodowej oraz znany z piosenki Skaldów dworzec. Gdy
powiedziałam Tamarze, że to bardzo słynny budynek
w Polsce, nie chciała dać temu wiary.
Czas szybko zleciał i w poniedziałek rano zostałam odwieziona na lotnisko, aby polecieć do Dallas,
a tam po lekkim zamieszaniu wsiadłam w samolot do
Zurychu. Znowu było miło powitać Europę. Od tego
czasu utrzymujemy okresowo z Tamarą kontakt korespondencyjny e-mailowy lub tradycyjny pocztowy
oraz rozmawiałyśmy przez telefon, gdy dwa lata później
byłam w Orlando. Podałam Tamarze namiary na mój
hotel i zadzwoniła do mnie. Niestety miałam mocno
przytkane uszy po długim locie i rozmowa była trochę
w stylu zabawy w głuchy telefon, niemniej jednak miło
było usłyszeć amerykańską przyjaciółkę.

Do Stanów Zjednoczonych na jeden dzień?

Do Stanów Zjednoczonych
na jeden dzień?
Gdy spoglądam na trasę, jaką w 2007 r. pokonaliśmy, aby trafić na obrady American
Heart Association, to upewniam się w przekonaniu, że jest to zajęcie dla amatorów
długich biegów z przeszkodami. Trasa w obie strony przedstawiała się następująco:
Warszawa - Amsterdam - Atlanta - Orlando - Nowy Jork - Paryż - Warszawa. Początkowo organizatorzy przewidywali tylko jednodniowy pobyt na konferencji prasowej
i trochę czasu zajęło mi wytłumaczenie, że Europa to odległy od Ameryki kontynent,
a nie sąsiadujący z Florydą stan. Przy tak napiętym grafiku podróży możemy spóźnić
się i nie dojechać na czas. Po dłuższych dyskusjach ustalono, że musimy przyjechać
dzień wcześniej.
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Karta pokładowa z podróży do Orlando

P

o pokonaniu tej przeszkody następną zaliczyliśmy
na lotnisku w Amsterdamie, pobierając pamiętną
lekcję „Kto to jest kolega?” od pracownika odpytującego
podróżnych przed wpuszczeniem ich na pokład samolotu.
Zdaniem owego securitera, jeżeli ktoś ma do wykonania wspólne zadanie, to „robi razem biznes”, a pojęcie
„kolega z pracy”, znane w języku polskim i powszechnie
używane, jest niedozwolone w takich wypadkach. Kolega
to ten, z którym spotykaliśmy się prywatnie i gdy jedna
z współtowarzyszek podróży użyła określenia koledzy
z pracy, została zapytana, kiedy ostatni raz widzieliście się
prywatnie? czy bywacie u siebie podczas świąt? Szok dla
organizmu odpytywanego był spory, ale gdy dziś patrzę
na to z perspektywy czasu, to widzę, że pracownik ów
zadawał prawdopodobnie kolejne pytania ze scenariusza
postępowania, którego został nauczony na szkoleniach.
Pytania robią na odpytywanych wrażenie napastliwych,
ale podobno należy na nie odpowiadać spokojnie, wtedy
odnosi się pozytywny efekt.
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Szczęśliwie
dolecieliśmy do Stanów Zjednoczonych.
Dzięki posiadaniu
tylko bagażu kabinowego przecwałowaliśmy przez wielkie lotnisko w Atlancie, nie tracąc czasu na odbieranie
i ponowne nadawanie waliz. W Orlando znaleźliśmy
się wieczorową porą i w hotelu byliśmy przed północą.
Może z powodu późnej pory recepcja ani rusz nie mogła
zrozumieć, że w tej podróży towarzyszy mi mój mąż i usiłowano nas zakwaterować oddzielnie. Dopiero metodą
obrazkową udało mi się to naprostować. Tłumaczenie
brzmiało mniej więcej tak:
Ja jestem Mrs Knypl. To jest Mr Knypl. Jesteśmy
małżeństwem. Musimy zamieszkać w jednym pokoju.
Proszę przydzielić nam jeden, wspólny pokój.
Recepcjonistka wreszcie to zrozumiała i w końcu koło godziny 2 w nocy dotarliśmy do obszernego
apartamentu, składającego się z części sypialnej oraz
gabinetowej.
Nasze obowiązki służbowe zaczynały się o godzinie 14.15 następnego dnia. Istniała możliwość przeprowadzenia wywiadów z wykładowcami, którzy byli
dostępni do godziny 16.00. Czas przed spotkaniem
z wykładowcami spędziliśmy na krótkim wypadzie do
części Orlando, reklamowanej jako centrum handlowe.
Ponieważ niczego tam
nie kupiliśmy, postanowiliśmy jeszcze pojechać
do Macy’s, będącego
gwarancją dobrych zakupów.

Do Stanów Zjednoczonych na jeden dzień?

Na kongresie AHA w Orlando

W centrum kongresowym sfotografowaliśmy się na tle różnych
napisów upamiętniających nasz pobyt. Nie
dało się sfotografować
na tle czegoś słynnego
w śródmieściu Orlando,
bowiem takie nie istnieje
w tym mieście! Zabudowa w Orlando jest dość
rzadka, a rozrzut pomiędzy poszczególnymi
budynkami w tej części
Stanów Zjednoczonych
jest spory, zresztą wszystko jest tam wielkie.

Szerokie korytarze Rosen Shingle Creek Resort

Szerokość korytarza hotelowego w kompleksie,
w którym odbywała się następnego dnia konferencja
prasowa, była największa, jaką widziałam w swoim
życiu. Hotel ten to Rosen Shingle Creek Resort – jeden
z wielu centrów wypoczynkowych.
Następnego dnia po konferencji odlatywaliśmy
do kraju. W drodze na lotnisko oglądałam krajobraz
Florydy, który nie robił zachwycającego wrażenia. Floryda to jeden z przykładów potęgi reklamy! Na mało
urodziwym terenie pełnym zbiorników wodnych różnych
rozmiarów, z rzadka porośniętym palmami i krzakami,
wybudowano sporo wielkich hoteli, pól golfowych i rozpoczęto wmawianie światu, że jedynie tam spędzone
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wakacje dadzą ludziom poczucie luksusu. Wspomagając
się znanym powiedzeniem, stwierdzam, że Floryda jest
przereklamowana!

Argentyńskie wodospady i obrady

Obrady odbywały się
w centrum kongresowym zwanym La Rural

Argentyńskie wodospady
i obrady
Poznawszy uroki bywania w charakterze dziennikarza freelancera w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, postanowiłam spróbować sił w Ameryce Południowej. Mój
poprzedni pobyt w Brazylii miał charakter naukowo-lekarski.

D

ość częstym wymogiem wobec dziennikarzy jest
posiadanie zlecenia na wyjazd, czyli tzw. letter
of assignement. Nie chcąc nikogo prosić o kłopotliwą
w końcu przysługę, sama napisałam list następującej
treści:
To whom it may concern:

45

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
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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: http://sites.google.com/site/
freejournalistkrystynaknypl/home.
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 z zwolnieniem z fee. Przygotowania do wyjazdu trwały około pół roku. Rozmyślałam
nad biletem, hotelami
w Buenos Aires oraz
Puerto Iguazu oraz
transportem na lotnisko.
Założyłam, że po długiej
podróży 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 literowanie
mojego nazwiska wg standardów NATO. Brzmiałoby
ono tak: Kilo - November - Yankee - Papa - Lima.
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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. Podobnie część
wystawowa miała międzynarodowy charakter. Zaliczywszy konferencję, pojechałam taksówką o hotelu Ibis, a po
drodze jeszcze zetknęłam się z hałaśliwą demonstracją
upasionych związkowców, którzy widocznie pomyśleli,
że mogę być właściwą adresatką ich skarg.
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 dol. 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 dol.!
W hostelu przywitał mnie wesoły właściciel
w rozciągniętym t-shircie i grzebiąc w stercie papierów,
odnalazł moją rezerwację, po czym podśpiewując pod
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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 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 nic rozsądnego nie przychodziło 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.
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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!
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 zastana-

wiałam 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
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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 informująca, że można spotkać
się z niebezpiecznymi zwierzętami. Napędziła mi ona

droga odbywa się pomostami wzniesionymi ponad
różnymi odgałęzieniami wodnymi, w których rzucają
się w oczy pływające gady. Po kolejnych 30 minutach

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
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marszu zaczyna się czuć w powietrzu mgiełkę i słychać
narastający szum wody. Aż wreszcie dochodzimy do
samych wodospadów. Dominuje obezwładniające wrażenie piękna i potęgi przyrody.

Świat jest jednak mały, bo na tym argentyńskim
jego krańcu, u samych wodospadów spotkałam innych
kolegów z Polski uczestniczących w kongresie. Wracaliśmy razem przez kładki wodne, więc było mi trochę
raźniej. Podróż powrotna autobusem upłynęła bez
szczególnych wydarzeń.
Po mocnych przeżyciach turystycznych nad
wodospadami w Puerto Iguazu wróciłam do Buenos
Aires i zatrzymałam się w hostelu
BA Stop. Choć nie
miałam w nim
prywatnej łazienki, to w porównaniu z tym, co było
nad wodospadami, wyglądał
na oazę luksusu z domieszką
artyzmu. Jak to
w takich lokalach
bywa, aby stanąć
przed obliczem
recepcjonistki,
musiałam wdrapać się z całym
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bagażem po schodach
na wysokość pierwszego piętra. Jeszcze jedna
próba wysiłkowa zaliczona! – pomyślałam,
zasapana wchodząc do
recepcji. Otrzymałam
pokój z oknami na ulicę
i był to mój punkt obserwacyjny po zapadnięciu zmierzchu. Pokój
był dwuosobowy, ale
wykupiłam oba łóżka,
aby nie stresować się
ewentualną obecnością
innych ludzi. Cena za noc wynosiła około 42 dol. ze
śniadaniem. Wnętrze hotelu sprawiało miłe wrażenie
z powodu artystycznych malowideł, obficie rozmieszczonych na ścianach w recepcji, pokoju jadalnym, a także
w pokojach gości. Łazienki, choć wspólne, były czyste.
Wyprawa pod prysznic zawsze wiąże się z niepokojem o bezpieczeństwo dokumentów oraz sprzętu
elektronicznego. O ile sprzęt rzecz nabyta, i nawet bez
niego można podróżować dalej, to z dokumentami
sprawa ma się inaczej. Dlatego zabierałam je z sobą
wszędzie, nawet pod prysznic.
Mankamentem hostelu BA Stop było bujne życie
towarzyskie toczone tam nocami oraz cienkie ściany
odgradzające pokoje. Plusem dobra lokalizacja – o kilka minut spaceru
były takie znane
punkty w Buenos
Aires jak Av. De
Mayo, Plaza de
Congreso, czy Av.
9 de Julio. Na śniadania podawano,
jak to ma miejsce
w tego rodzaju lokalach, kawę, herbatę, dżem oraz
bardzo smaczne
rogaliki.

Śniadanie w Nowym Orleanie

Śniadanie w Nowym Orleanie
Możliwość zobaczenia Nowego Orleanu była chyba największą atrakcją związaną
z podróżą na kongres American Heart Association w listopadzie 2008 roku. Nowy
Orlean to jedno z kilku miast wybrzeża Stanów Zjednoczonych, które mają odpowiednio dużą infrastrukturę kongresową, mogącą pomieścić wszystkich przybyszy
z całego świata. Z dzisiejszej perspektywy muszę stwierdzić, że bardziej odpowiada
mi struktura kongresów American Heart Association niż American College of Cardiology. Są to dwie największe organizacje kardiologiczne w Stanach Zjednoczonych,
konkurujące z sobą, co dobrze robi poziomowi oferty naukowej i edukacyjnej. Podróż
odbywałam w związku z zaproszeniem na konferencję prasową organizowaną przez
Residual Risk Reduction Initiative, które wśród warunków uczestnictwa postawiło
konieczność samodzielnego akredytowania się na kongresie. Znałam tę procedurę
z Dallas, więc po przesłaniu odpowiednich dokumentów obejmujących tradycyjnie press ID oraz aktualny dorobek publikacyjny z zakresu kardiologii,
otrzymałam potwierdzenie akredytacji na kongresie.
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W

podróż wyruszyłam z Warszawy 7 listopada 2008 r.
o godzinie 6.30. W Amsterdamie
byłam o 8.50. Przecwałowałam przez
lotnisko i o 10.10 siedziałam w samolocie do Houston,
gdzie wylądowałam o 13.35. Jako osoba obyta z przekraczaniem granicy amerykańskiej oraz już trochę obeznana
z anatomią lotniska, przemieściłam się do odprawy bez
specjalnych przeszkód i o 15.42 wsiadłam do samolotu
lecącego do Nowego Orleanu, żeby tam wylądować
o 16.50. Proste, prawda? Transfer do hotelu przebiegł
bez specjalnych komplikacji, a rozmowny kierowca
opowiadał mi o huraganie Katrina.
Mieszkałam na 315 Magazine Street w hotelu
Country Inn and Suites, gdzie był hospitality desk, obsługiwany przez sympatyczną dziewczynę zamieszkałą
w NYC, a pochodzącą z Indii. Pokój składał się z części
salonowej i sypialnianej. Miał wygodne biurko z dobrym
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połączeniem z internetem, a w sypialni dodatkowym wyposażeniem
był telewizor i oczywiście tradycyjnie
coffeemaker. Był prosty w obsłudze,
znałam go z wcześniejszych pobytów
w hotelach amerykańskich. Natomiast coffeemaker w sali śniadaniowej był tak skomplikowany, że stała przy nim kelnerka
i instruowała gości, w jakiej kolejności powinni naciskać
guziczki maszyny, aby zdobyć małą filiżankę kawy. Nawodnienie organizmu na śniadaniu to było wyzwanie!
O Nowym Orleanie w powieści „Pocałunek uzależnienia” pisałam tak:
Wiadomo było nie od dziś, 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
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lunch na świeżym 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 dyskutowania o tym,
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! 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, po skuteczne wsiadanie 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
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dźwiękowej słynnego dokumentu Hurricane on
the Bayou oraz solówkach skrzypcowych Amandy
Shaw, co pozwalało im na utrzymanie równie
wysokiego poziomu notowań w towarzystwie.

W siedzibie CNN

W siedzibie CNN
Dwukrotne uczestniczenie w kongresach American Heart Association zachęciło
mnie do poznania kongresów organizowanych przez konkurencyjną organizację, jaką
jest American College of Cardiology. W roku 2010 kongres ACC wypadał w Atlancie. Niewiele wiedziałam o tym mieście – siedziba CNN, coca-coli i czego jeszcze?
Z niczym więcej mi się nie kojarzyło. Akredytacja w wypadku freelancera wymagała
wysłania legitymacji prasowej oraz PDF-ów dwóch artykułów o tematyce kardiologicznej opublikowanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Otrzymałam potwierdzenie
akredytacji i rozpoczęłam przygotowania organizacyjne. Bilet w najlepszej cenie oferowało Air France, natomiast problemem było znalezienie noclegu. Przez system organizatorów kongresu oferowano hotele w cenie nie mniejszej niż 200 dol. za noc, co
zupełnie mi nie odpowiadało.
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W siedzibie CNN
Bilet kupiony z dwumiesięcznym wyprzedzeniem
kosztował 1884,69 zł, co było ceną całkiem dobrą jak na
przelot za ocean. W 2012 roku taki bilet kosztowałby
ok. 2800 złotych!
Po długich rozmyślaniach zarezerwowałam Wellesly Inn Atlanta Airport, który położony był w odległości 1,9 mili od lotniska. Koszt 51,70 dol. za nocleg, bez
śniadania. Jak to zwykle 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.

W hotelu czekał na mnie wieloprzejazdowy bilet city pass

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 samodzielnie organizować sobie
dojazd. W wypadku 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
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z przystanku
Airport do
przystanku
Five Points,
wg rozkładu to 20 minut jazdy. Do
tego dokładamy około 15 minut
drogi 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 potrzebne 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 nie do rozwiązania, ale przy każdym
stoi pracownik skory do pomocy.
Tak już jest, że jeśli tylko chcesz wydać w Ameryce
pieniądze, zawsze ktoś pospieszy ci z pomocą!
Dotarłam więc do Georgia World Congress Center, mijając po drodze studia CNN, które było jednym
z punktów zaplanowanych do odwiedzenia.

W siedzibie CNN
elektronicznej, rozsyłane na adres mailowy zarejestrowanych dziennikarzy.

Miałam jeszcze w planie fabrykę coca-coli oraz
ogród botaniczny, ale skończyło się na wycieczce do
dzielnicy Buckhead na zakupy, gdzie jest Macy’s.

Pierwszego kongresowego dnia press room był
wprawdzie dostępny, 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! Były
one do tego stopnia smaczne, że brałam dokładkę!
Ciekawostką organizacyjną było to, że obszar
dla dziennikarzy był oddzielony od pozostałej części
kongresowej i dość skrupulatnie sprawdzano identyfikatory. Na tym wydzielonym terenie
było również odrębne WC. Gdy
udałam się do niego pierwszego
dnia, pilna pracownica poprosiła o okazanie badge’y. Nie ma
to jak staranna kontrola! Chyba
jednak kogoś ta troskliwa kontrola wściekła, bo w następnych dniach przynajmniej
przy wejściu do WC zaprzestano legitymowania. Poza
tymi prozaicznymi udogodnieniami, są też codziennie
wydawane serwisy prasowe w wersji papierowej oraz
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Kongres odbywał się pod całkiem zręcznym
hasłem The Future of Cardiolgy is Here.

Atlanta nie jest miastem urodziwym. W Stanach
Zjednoczonych wszystko jest rozległe, duże, największe,
niekończące się, ale rozmiar ulic w Atlancie jest chyba
największy ze znanych mi miast amerykańskich. Do

W siedzibie CNN

tego wszystko jest szarobure, bez wyrazu, a po rozległych przestrzeniach hula wiatr. Tylko dzięki temu, że
miałam dobrą kurtkę z kapturem, udawało mi się bez
natychmiastowego nabawienia się pneumonia bilateralis
docierać na obrady w godzinach porannych.
Z powodu krajobrazu pozbawionego urody zwiedziłam w rozumieniu turystycznym tylko wnętrze stacji
telewizyjnej CNN. Pierwsze wrażenie odniosłam takie,
że to olbrzymie wnętrze, a drugie, że ludzie przyszli
tam coś zjeść! Wchodzi się do wielkiego holu, który
sięga w górę kilku pięter. Na środku stoją stoliki, przy

których wiecznie zgłodniali
Amer ykanie
zajadają swoje
frytki, kurczaki, hamburgery
i inne wysokokaloryczne wytwory, kupowane w punktach
sprzedaży rozmieszczonych
pod ścianami. Tam też można zaopatrzyć się w pamiątki
typu notes lub t-shirt, ale wysokie ceny i marna jakość
spowodowały, że niczego nie kupiłam. Zwiedzanie studia
wymaga poddania się procedurom kontroli bezpieczeństwa, ale po zaliczeniu kontroli przylotowej na lotnisku
w Atlancie czułam się już dostatecznie skontrolowana
i nie zwiedzałam tej części budynku. Jako obiekt do zwie-

dzania wystawiony jest też w holu samochód terenowy,
z którego nadawano jakieś transmisje.
Drugie miejsce, które zwiedziłam, to była dzielnica Buckhed – co jest pojęciem bardzo umownym, że
jest to dzielnica. Z stacji Five Points jedzie się red line
około 15 minut na północ i wysiada w terenie nieco
porośniętym krzakami i drzewami, pośród których
rozrzucone są co 100 metrów lub więcej ogromne wieżowce, a jeden z nich to gigantyczne centrum handlowe,
po którym można chodzić przez tydzień.
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Murale w Chicago

Murale w Chicago
Poznawszy trochę kongresy kardiologiczne, pomyślałam, że warto zobaczyć, jak
funkcjonuje kongres onkologiczny, a własnie nadarzała się okazja w postaci kongresu
American Society of Clinical Oncology w Chicago.

D

ługi czas Chicago kojarzyło mi się z jakąś prowincjonalną dziurą, wymagającą jednego wielkiego
remontu, w której wszyscy śpią w bejzmencie. Odnalazłam takie miejsca z mojej wyobraźni, ale oczywiście
to nie jest typowe Chicago.
Na gorąco pobyt na kongresie American Society
of Clinical Oncology w Chicago opisałam w korespondencji do rodziny.

Dziennik lotniskowy
Siedziałam sobie w stadium szoku na lotnisku
we Frankfurcie bliska wzniesienia okrzyku: Niech żyje
kraj, w którym wszystko działa jak trzeba! A może po
siedmiu latach chudych, a raczej obfitych w przygody
lotniskowe, nastaje siedem lat normalnych?

Odnalazłam w Chicago miejsce z mojej wyobraźni (urocza
dziura w jezdni)
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Poprzedni raz leciałam Lufthansą do São Paulo
i przesiadka była tak bezbolesna, że prawie niezauważalna. Mój gate przesiadkowy był nieopodal przylotowego
i jeszcze stewardesa po rzuceniu okiem na paszport
i boarding pass życzyła mi po polsku szczęśliwej podróży.
Myślałam więc naiwnie, że wszystkie przesiadki są tak
zorganizowane, ale dopiero doświadczenia na CDG, no
i w Amsterdamie spowodowały, że zaczęłam postrzegać
przesiadki jako najtrudniejszą część podróży.
Trochę lepiej przedstawiała się sprawa w Helsinkach, gdzie nie ma drugiej kontroli wylotowej i byłam
już skłonna uznać je za port przyjazny, gdy okazało
się, że jest kontrola przylotowa. Gdy wracałam z Seulu,
doznałam takiej właśnie kontroli przylotowej. Nie pamiętam szczegółów, tylko ogólnie, że było trochę pod
górkę, a do tego rozszczelniła się kim chi, czyli upiornie
śmierdząca kiszona kapusta koreańska i musiałam ją
gdzieś szybko zutylizować. Obawiałam się, że wyjdę na
osobę wydalającą non stop gazy bojowe. Więc Helsinki
też były na złej liście. I tu nagle superniespodzianka
– Niemcy nie wpuszczają tych agresywnych amerykańskich kontrolerów, co to macają w kroku co drugiego
pasażera i testują jego mimikę po złapaniu go za różne
wrażliwe części ciała i odpowiadającego na pytanie „co
tam masz?”. Podobno na tym to polega – żeby badać
reakcję maltretowanego – opowiadał mi jeden gość
oblatany w temacie.

Murale w Chicago
Securiterzy nic ode mnie nie chcieli!!! Może
dlatego, że już trzeci raz lecę w ciągu ostatnich czterech
tygodni? Ale maltretowali na sąsiednim pasie kontrolnym panią, co miała czajnik w torbie – wiadomo, że
takim czajnikiem to można ho-ho, albo jeszcze więcej!

Lot upłynął szybko i bez ekstra wrażeń. Pokonałam długi korytarz do lotów przesiadkowych i zasiadłam pod gate 65 w nadziei, że z tego miejsca odbywa
się boarding do Chicago. Uczucie to podzielało coraz

więcej osób, aż wyświetlono na tablicy potwierdzenie.
Podeszłam do lady, facet obejrzał paszport i boarding
pass, oznajmił O.K. – to był szok, jakiego jeszcze nie
przeżyłam!
Nie mogłam się nadziwić, że nie było żadnego
Dociekliwego Ryżego, Bystrego Przedstawiciela Rasy
Innej Niż Biała, Czujnej Mundurowej Co Wszystko
Wykryje i z Tego Żyje, no po prostu szok dla organizmu.
Cisza, spokój, wózki na bagaż kabinowy, toalety
nieopodal, wszystko jak dla ludzi, a nie jak dla wrogów wcielonych do karnej kompanii za niegrzeczne
zachowanie. Jedyny mankament to brak bezpłatnego
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internetu – no ale NOBODY IS PERFECT!!! (posługując
się cytatem z kina światowego).
Tymczasem w mojej longue przybyło trochę podróżnych – czyli gdzieś stąd się leci… Właśnie dołączył
jakiś dżentelmen i zapytał mnie, czy stąd leci się do
Chicago. Odparłam z wdziękiem, że mam taką nadzieję
– która z czasem okazała się uzasadniona. Siedziałam
i pisałam do Was, a potem poszłam na mały spacerek,
nabyłam granatową poduszkę podróżną pod głowę
za 14,99 euro – na pamiątkę pobytu na tym lotnisku –
okazała się dobrym nabytkiem, używałam jej w czasie
lotu. Miękka i przyjemna w dotyku.
Z czasem pojawiła się obsługa, więc podeszłam
upewnić się, czy boarding pass jest O.K., powiedzieli, że
i owszem, ale sami nie wiedzieli, co mówią! Żeby tak
dolecieć do Ameryki i nie wkręcić się w nic, to się jeszcze
tak nie dzieje! Przed rozpoczęciem boardingu wyczytali
kilkanaście nazwisk, w tym i moje, mocując się z nim
na różne sposoby – próbując wymówić je po angielsku,
niemiecku i po dowolnemu. Podeszłam i zapytałam, o co
chodzi – a oni że w ramach wolności obywateli podróżujących do wolnego kraju potrzebują wprowadzić do
bazy danych adres, pod którym zatrzymam się w USA.
Przy okazji wymienili boarding pass na taki z kodem
dużo-kreskowym, którym po przyłożeniu otwiera się
sobie bramkę prowadzącą do korytarzy wiodących do
samolotu. Nie ma więc we Frankfurcie wchodzenia na
pokład samolotu jak krowy na pastwisko, tylko każdy
jest wpuszczany elektronicznie i indywidualnie. Wcześniej przed wszystkimi podróżnymi dwóch policjantów
wprowadziło panią o cygańskim wyglądzie – ciekawe
czy deportacja do US przymusowa, czy inna atrakcyjna
podróż na koszt międzynarodowego podatnika.
Kolejka do amerykańskiego pogranicznika była
mała i po kwadransie byłam już po wszystkim. Walizka
przyjechała szybko i bez trudu odnalazłam firmę przewozową – GO Express Shuttle. Po 1,5 godzinie byliśmy
w hotelu. Było hardcore’owo, ale spokojnie i czysto. Nikt
nie darł się na ranem. Skasowali na dzień dobry z karty
całą należność. Pokój był na 3. piętrze – oczywiście takie
lokale nie mają windy – wlazłam z walizką bez dolegliwości, jeśli nie liczyć lekkiej i przejściowej zadyszki,
więc swoją kondycję oceniłam na dobrą.

Murale w Chicago
Chicago dzień drugi
albo chłop Barei raportuje
Sytuacja wokoło: jest godzina 5.30 czasu miejscowego, cisza, hostel pogrążony we śnie. Jestem po
ablucjach wczesnoporannych, które mogłam dokonać
bez większych ograniczeń dzięki temu, że nikt nie plącze
się po łazience. Mam ją za ścianą mojego pokoju – więc
wmawiam sobie, że jest prawie private, tylko co i raz ktoś
obcy się po niej plącze. Zapoznałam się z otrzymanym
przy check-in regulaminem i wygląda na to, że jest to
hostel o podwyższonym rygorze, dzięki czemu jest cicho
i czysto. Spało mi się w miarę dobrze, obrzęki wokół
kostek znikły, czuję się nieźle i poniekąd na swoim
miejscu, choć oczywiście wolałabym, żeby był to lokal
wielogwiazdkowy.
Mam pokój private – co oznacza pomieszczenie
z dwoma piętrowymi łóżkami. Pościel jest czysta, bez
zastrzeżeń, koce miłe w dotyku – wzięłam sobie dwa
i ocieplona wyspałam się do syta.
Było małe zamieszanie z adresem, wszędzie podają nr 314 Halsted Street, a gdzieś mignęło mi 310.
Okazuje się, że pod 314 jest restauracja grecka, a hostel
jest pod 310. Gdy dojechaliśmy, kierowca shuttlebusa
prosił, abym upewniła się, czy tu jest też hostel, bo szyld
jest bardzo mały.
Noclegi kosztują 512 dol. plus wyszarpali opłatę
rejestracyjną, która jest bezzwrotna – o czym dowiedziałam się na miejscu. Użycie kart zwiększa rachunek
o 3%. Cash jest o te procenty tańszy.
Dzięki zamkom wszytym w kieszenie zielonych
spodni mam przy sobie zawsze paszport, karty kredytowe, cash – zawsze oznacza to, że zabieram ubranie,
w którym wspomniane dobra przechowuję, także pod
prysznic.
Sprzęt przechowuję w pokoju w torbie pacsafe,
którą przypinam do metalowego piętrowego łóżka. Tak
więc aby pozbawić mnie sprzętu, złodziej musiałby wyjść
z łóżkiem piętrowym lub użyć narzędzi do metalu, aby
przeciąć linkę mojej torby lub jej zbrojenie.
Dowiedziałam się, że hotel kongresowy, spod
którego odjeżdżają autobusy do centrum kongresowego, nazywa się Crown Plaza i jest two blocks on the
right. Poszłam więc spacerkiem, po drodze fotografując
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greckie sklepiki z dewocjonaliami i restauracje, nawet
niektóre mają grecki alfabet na szyldach. Autobus zaraz
podjechał i po 20 minutach byliśmy na miejscu – gdzieś
na poziomie minus jeden i trzeba było wydostać się na
powierzchnię. Po odwiedzeniu któregoś z rzędu centrum

kongresowego nabiera się wprawy i jakoś psim swędem
trafiłam do press roomu – tam odebrałam badge i siadłam

Murale w Chicago

na chwilę, a tu ktoś uśmiecha się do mnie i mówi „cześć,
miło cię widzieć”.
Wymieniwszy wiadomości towarzyskie ze spotkanym kolegą poszliśmy na konferencję prasową pt.
Nowości w Leczeniu Onkologicznym, ale to była jedna
wielka lipa. Na koniec rozległy się blade oklaski, co
skwitowałam: jakie nowości, takie oklaski.
Obejrzałam też wystawę – nie umywa się do
kardiologicznej!

Wróciłam więc do press roomu, trochę napisałam felietonu – pod ciśnieniem wrażeń lepiej się
pisze – i w międzyczasie przynieśli lunch. Wszystko tak
upiornie słone, że zjadłam niewiele i mam nadzieję, że
wypociłam i wydaliłam te ohydztwa.
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Wracając do hotelu, lekko zbłądziłam, bo jest tu
dzika numeracja – okazuje się, że ważne są te literki ze
stronami świata – nie bardzo wiedziałam jak to działa,
ale objaśnił mi napotkany sklepikarz.

Murale w Chicago
Otóż jest ulica Halstead biegnąca z północy na
południe, wyznaczają na niej punkt zerowy i od tego
punktu idą numery w obie strony: i tak 210 W Halsted
i 210 S Halsted to domy położone od siebie w odległości
400 numerów.
Więc zwiedzam tę część West, nie planując. Teraz
odsapnę i może odwiedzę Macy’s.
Aha! Naprawiłam sterownik w komputerze –
używałam tej samej części mózgu, co się nią posługuję,
rozmawiając po angielsku; ona jest na co dzień uśpiona albo nieobecna. ;)) Ten cały sterownik zaniemógł
i przestał łączyć z internetem. Myślałam, że to jakiś
feler w press roomie, a to był w moim komputerze. Na
samą myśl, że nie będę miała komputera z dostępem do
internetu, uruchomiłam wszystkie talenty komputerowe,
powiedziawszy sobie: mogę nie mieć dostępu do tlenu,
mogę być prostą bakterią beztlenową, ale internet mieć
muszę! Na koncie admina, intuicyjnie wykonując to,
co komputer podpowiadał, włączyłam gada ponownie.

i wysokich oraz
dwóch mostów,
z których jeden
wygląda jak plastikowy, bo jest
pomalowany na
taki plastikowy
czerwony kolor. Na drugim
były liczne i fotogeniczne śruby. Po tej State
Street walą tłumy żądne sobotniego shop-

Raport nocny
Moja krajowa część organizmu właśnie się obudziła zgodnie ze wskazaniami zegara biologicznego – wszak
w Umiłowanej Ojczyźnie jest 7.22, a tu środek nocy. Po
południu poszłam na shopping – postanowiłam iść na
piechotę do Macy’s, bo jeden z dwu magazynów wyglądał na będący w zasięgu walking distance. I faktycznie
tak było. Szłam sobie do Monroe Street – to jest dwie
przecznice w lewo od mojego hotelu, a potem 1,6 mili

Monroe i skręciłam w lewo w State Street – to jest ulica, że ho-ho! A może jeszcze więcej, niż ho-ho. Po drodze zrobiłam sporo zdjęć, głównie budynków wielkich
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pingu, a wśród nich bezdomny tak nieludzko śmierdzący, że smuga ciągnęła się za nim na dobre pięć metrów
– to się nazywa naznaczyć przestrzeń!
Oczywiście jest to dowód na demokrację, że
każdy może chodzić po State Street, nie tylko ci, którzy
ładnie pachną, parzy ich 100 dol. w kieszeni i muszą je
wydać, zanim nadejdzie niedziela.

Murale w Chicago

Trochę trwało zanim znalazłam Ralpha Laurena,
bo on zwykle jest na środku malla, a tu na środku była
dziura. Nie lubię tych sklepów, co mają na środku dziurę, jeden taki jest w Berlinie. Gdy już go znalazłam, to
oczywiście miło było pobuszować między wieszakami
– w rezultacie dopadłam dla siebie bluzę z kieszeniami, pagonami, jest w kolorze ciemnego dżinsu, miła
w dotyku, w akceptowalnej cenie – bo z przeceny 40%.
Potem nabyłam dla Kate t-shirta w kolorze cytrynowym,
identycznym do tej bluzy z kapturem i pojechałam na
piętro dla dzieci. Dla Helci będą dwa komplety skarpetek z kotkami na kostkach w paczkach na pięć dni
w tygodniu, a w sobotę i niedzielę program „wolność
dla stóp” – jeden komplet, mam nadzieję, będzie dobry
na teraz, a drugi jest rozwojowy. Następnie zjechałam
na piętro dla facetów, ale tam nie było dobrego wyboru
i nic jeszcze nie kupiłam. Zresztą zrobiło się późno,
a chciałam wrócić przed zmierzchem do hotelu.
Wybiorę się jeszcze do drugiego Macy’sa na
Michigan Avenue, żeby zobaczyć słynną Magnificent
Mile, gdzie są wszystkie najelegantsze sklepy.
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W drodze powrotnej szłam szybciej, bo się rozpadało, ale ponieważ zapowiadali deszcze na dzisiaj,
więc byłam przygotowana i wzięłam ze sobą zieloną
kurtkę przeciwdeszczową. Aha! Obejrzałam kolorowe
torby – one są bardziej do oglądania w Internecie niż
do kupowania. A już klapki, na które się nastawiałam,
to kompletna porażka. Poza tym nic ciekawego nie widziałam, jeśli nie liczyć dwóch facetów w kąpielówkach,
którzy w dziale z kosmetykami stali z pędzlami wielkimi
jak pięść i proponowali przechodzącym paniom makijaż. Faceci byli śliczniutcy i przepielęgnowani w takim
dziwnym stopniu, że innym facetom to oni podobają
się bardziej niż paniom.

Na fotoblogu Dancing Dolfin, która jest z US,
napisała mi, żebym poszła sfotografować The Bean.
Nie słyszałam wcześniej o tym cudzie natury. Jest on
w Millenium Park, w którym od dziś bodaj odbywa się
festiwal muzyki gospel.

Murale w Chicago
Po przespaniu drugiej części nocy – w US tak
mam zawsze – wzięłam prysznic, nazwijmy go zdecydowanie chłodnym i teraz suszą mi się włosy siłami
natury, ale to dobra metoda, bo schładza się w ten
sposób walnięcie w głowę, które zaliczyłam, schylając
się pod piętrowe łóżko.
Poniedziałek w Chicago
Jest tu 6.50, jestem już po orzeźwiającej kąpieli
w zimnej wodzie – pisali ludzie o tym w opiniach o hotelu,
więc nie było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Może
woda nie jest lodowata, ale nazwijmy ją zdecydowanie
chłodną. Właściciel tego biznesu chyba musi być rozmundurowanym wojskowym, widać to przy śniadaniu.
Sam otwiera punktualnie o 7.30 salę śniadaniową i lata
jak nakręcony, wzdłuż i w poprzek, czujnie sprawdzając, co kto robi – czy właściwie używa opiekacza do
grzanek, odnosi naczynia do specjalnych pojemników
etc. Obowiązuje segregacja brudnych naczyń – układa
się oddzielnie filiżanki do kawy, oddzielnie talerzyki,
oddzielnie sztućce. Ordnung must sein – nie wiem jak
to po grecku, bo właściciel jest Grekiem, stąd moje
rozważania.
Zajmę się więc przysposobieniem swojego wyglądu do śniadania. Potem pojadę do centrum kongresowego, a w drugiej części dnia mam w planie dzielnicę
i muzeum sztuki meksykańskiej.
Po hotelowym śniadaniu – codziennie to samo –
pojechałam na konferencję prasową, na którą zapraszali
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mailowo. Dojechałam autobusem kongresowym dokładnie na sam początek. Dowiedziałam się ex post, że
wczoraj był tu jedyny koncert Lizy Minelli w jakimś
teatrze i jeden z kolegów był na tym koncercie. Liza
Minelli już podobno mocno sfatygowana i śpiewała,
siedząc na krzesełku.

Na konferencji prasowej było nie więcej niż 20
dziennikarzy i jeden speaker – mówił o markerach
w chorobach nowotworowych i niedawno wydanym
guidelinesie, jakie markery badać w rzadkim nowotworze
u mężczyzn, wywodzącym się z komórek zarodkowych
i dotyczącym jądra – w USA umiera rocznie 380 mężczyzn, więc sprawa bardzo rzadka i pewnie dlatego
zainteresowanie nikłe.
Po 40-minutowej konferencji poszliśmy na kawę
do press roomu.
I tak miło dotrwaliśmy do lunchu – zjadłam
zupę i coś na zimno, ale to jedzenie mi nie służy, więc
biorę małe porcje. Autobusem kongresowym wróciłam
do hotelu. A tu niespodzianka! Moje drzwi nie dają się
otworzyć!
Musiałam zejść do recepcji i poprosić o interwencję – okazało się, że działają dwa zamki – górny i dolny,
tylko górny nie zawsze gdy „wskoczy” i właśnie nie wie
wiadomo dlaczego wskoczył. Do zimnego prysznica
i wspólnej łazienki doszedł mi jeszcze dreszczyk emocji – dostanę się do pokoju czy nie??? Poszłam umyć
zęby i miałam ponownie małą przygodę z zamkiem, ale
opanowałam ją samodzielnie.
Chyba się teraz zdrzemnę – tu dopiero 2.00 p.m.,
mówiąc po miejscowemu, i potem wyjdę na zdjęcia tej
greckiej dzielnicy, w której stoi hostel.

Murale w Chicago
Niestety ktoś wiercił dziury w hotelowych ścianach i nie udało mi się pospać, więc zregenerowawszy
się trochę poszłam obejrzeć okolicę, czyli Jackson Blvd.
W międzyczasie przyszło mi do głowy, że może z tym
zamkiem to rezultat wizyty kogoś z personelu w pokoju?
Wprawdzie w regulaminie piszą, że personel nie wchodzi
do prywatnych pokoi, ale zawsze ciekawie jest zerknąć,
co też użytkownik zostawił na wierzchu.
Tu w TV i gazecie „USA Today” piszą o ekscesie
Sandry Bullock, która wystąpiła na jakiejś uroczystości
i na scenie znienacka pocałowała namiętnie jedną z prowadzących spikerek i potem powiedziała coś w rodzaju
„każdy ma prawo do normalności” czy do szczęścia – nie
pamiętam w tym momencie do czego, ale czegoś, co jest
potrzebne każdemu człowiekowi. W każdym razie wyglądało to niesamowicie – pokazywali w TV śniadaniowej,
widziałam, bo w jadalni jest duży telewizor na ścianie.
Wtorek w Chicago
Jest tutejsza godzina 4.30, cisza i spokój dokoła,
choć do 2.00 jakieś nocne marki plątały się po łazience.
Jej bliskość zmniejsza uciążliwość faktu, że nie jest to
łazienka prywatna. Nie liczę tu uciążliwości wynikających
z zagadek hydraulicznych, które ma każda szanująca się
łazienka hotelowa – niezależnie od liczby gwiazdek lokalu.
Wczoraj po południu badałam na sucho anatomię prysznica.
Być może da się z niego uzyskać ciepłą wodę,
kręcąc bez opamiętania wajchą w lewo, bo są na tarczy
pod wajchą narysowane z prawej łuk niebieski i z lewej łuk czerwony. Że też głupi konstruktor musiał coś
takiego wymyślić!
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Wiadomo, że gdy człowiek zdejmie okulary
i mu jego własne 5 dioptrii zalewa strumień wody, to
najbardziej marzy o ustaleniu, od którego momentu
przekręcenia wajchy zacznie się wylewać ciepła woda.
Oczywiście nie ma dwóch pokręteł, tak jak to na
całym świecie, tylko jest jedno pokrętło-wajcha.
Sedesy amerykańskie powinny być zabronione
prawem z powodu tego jeziorka wodnego, które wypełnia
muszlę po brzegi. Podczas użytkowania woda rozbryzguje się, osiadając na twoim ciele zawieszonym nad jej
lustrem. Tak więc kontakt z miejscową florą bakteryjną
jest trwały i gwarantowany.
Obserwując jednak bezdomnych na State Avenue,
niemiłosiernie śmierdzących i brudnych, dochodzę do
wniosku, że brud jako taki to nie jest stan śmiertelny,
zwłaszcza taki brud solidny! No bo chodzą sobie te menele
od lat w takim stanie i wyglądają na całkiem krzepkich.
Jest ich tu sporo, także żebrzących, a wczoraj na wspomnianej State Avenue był chyba jakiś wysyp w porze,
gdy ludzie wyszli z pracy, tak że było to nawet uciążliwe.
Wracając do urządzeń hydraulicznych – w Brukseli nie mogłam opanować przełączania strumienia
wody z wylewki na prysznic. Dochodzę do wniosku,
że dewiacja hydrauliczna jest międzynarodowa i transkontynentalna. Powinny być organizowane zawody
w obsłudze urządzeń hydraulicznych zamontowanych
w hotelach na wszystkich kontynentach.

Murale w Chicago
Wyprawa do Pilsen
Okazało się, że pada deszcz, ale uznałam, że
dla chcącego nic trudnego i pomaszerowałam. Zdecydowałam się najpierw dotrzeć do znanego muralu
przedstawiającego Matkę Boską z Gwadelupy, który
jest na jednym z domów W18th Street i Ashland
Street w dzielnicy Pilsen, a potem miałam ewentualnie pójść jeszcze do Muzeum Współczesnej Sztuki
Meksykańskiej.
Po drodze obejrzałam najbliższą stację metra,
która nazywa się UIC-Halsted, okazuje się, że ten skrót
to od University of Ilinois, Chicago – że też nikt nie
objaśnia takich rzeczy.

Zobaczyłam po drodze bardzo ładną dzielnicę
uniwersytecką, taką wymuskaną w każdym calu, gdzie
siedzą jajogłowi i mądrzą się na wszystkie tematy.
Za dzielnicą uniwersytecką był tunel obok następnej stacji metra – tak zaniedbany, jakby to była
dzika Afryka, zrobiłam kilka fajnych fotek. W dzielnicy

uniwersyteckiej weszłam do księgarni i kupiłam uroczą
książeczkę dla Helci o pewnym kocie, który pracował na
nocną shiftę – ładne ilustracje i zabawne treści. Szłam
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chyba około 1,5 godziny, gdy pojawił się napis Juarez –
myślę sobie: oho! to będzie tu. Dalej było coraz więcej
napisów po hiszpańsku i przechodniów stosownej urody.
Na szczęście nikt nie przejawia zainteresowania osobą
ubraną bez zbędnej ekstrawagancji. Prawdę powiedziawszy – więcej żebraków nagabuje turystów na najbardziej
eleganckich dzielnicach w downtown, takich jak State
Street czy Michigan Avenue!
Mural okazał się położony dość daleko – wprawdzie miałam kurtkę przeciwdeszczową, ale po obfotografowaniu jeszcze kilkunastu innych dzieł w pobliżu
uznałam, że szukanie muzeum w deszcz nie jest zbyt
atrakcyjne, więc zdecydowałam się wrócić tą samą
drogą. Gdy szłam W18th Street, to widziałam scenę
jak z filmów – trzech policjantów zatrzymało dwóch
młodzieńców, którzy stali w rozkroku z rękami na masce
samochodu. Szkoda, że nie mogłam tego sfotografować!
Front page na fotoblogu gwarantowane!
Mijałam policjantów specjalnie wolnym krokiem,
żeby przyjrzeć się drobiazgom – 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 może zagrozić stróżowi
bezpieczeństwa. Młodzieńcy mieli na twarzach głupawe uśmieszki w stylu „ale fajnie się bawimy” – jak to
młodzieńcy potrafią.
Krótkie podsumowanie. Miasto na piątkę. Kongres na tróję z minusem. Zdjęcia na piątkę.
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Medycznego pojęcia „syndrom klasy ekonomicznej” używa się w przypadku, gdy pasażer samolotu dostanie zatoru tętnicy płucnej, do powstania którego mają przyczyniać się niewygody w tej podrzędnej klasie, takie jak podkurczone nogi, a w następstwie utrudniony przepływ krwi przez naczynia krwionośne i powstawanie zatorów.

O

sobiście zawsze uważałam, że to raczej stres i powstałe na jego tle arytmie zabiją ludzi na lotniskach,
stres bowiem jest powszechny, a zatory tętnicy płucnej
stosunkowo rzadkie. Jednak stres w klasie ekonomicznej
nie jest niczym szczególnym w porównaniu ze stresem
wynikłym ze znalezienia się wyzwolonej niewolnicy
ubezpieczalnianej Izaury, za jaką się uważam;), w klasie
biznes na trasie transatlantyckiej! A tak się stało pewnego
czerwcowego poranka w związku z moją podróżą na
kongres American Society of Clinical Oncology.
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Po spełnieniu bardzo rygorystycznych i nowych
kryteriów akredytacji dziennikarskiej ruszyłam na
kolejny podbój Ameryki. Samolot do Amsterdamu
miałam o godzinie 6.05, więc wyruszyłam z domu o 4.00
taksówką. Odprawiłam się w odrębnym stanowisku dla
business class wśród powabnych uśmiechów blondyna
obsługującego biznesmenów i biznemenki, nie zwracając
uwagi na tłum kłębiący się przy economy. ;)
O dziwo niczym zakazanym nie zadzwoniłam
na bramce kontrolnej, przynajmniej w Warszawie. Na
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lotnisku był duży ruch turystów sezonowych, co to lecieli
do Grecji albo na Kanary. Pan przy odprawie powiedział
mi że lounge dla biznesu jest na prawo i do końca korytarzem, co było prawdą w połowie, bo i owszem na
prawo, ale w połowie drogi, a nie do końca.
Poszłam zwiedzić tę loungę, ponieważ w Warszawie jeszcze nigdy nie byłam w takim miejscu. Raz
tylko w Zurychu odwiedziłam ten przybytek, gdy podróżowałam z bywałym w świecie kolegą dziennikarzem,
który zaprosił mnie do takiej lounge jako posiadacz
karty wstępu.
W Warszawie po okazaniu swojego boarding
passu wchodzi się do lekko zatęchłego pomieszczenia,
w którym można wypić kawę albo drinka i zjeść kanapkę.
Co najważniejsze, można posiedzieć na fotelach, które
nie powodują odmrożenia mięśni pośladkowych III
stopnia;), są bowiem tapicerowane, w odróżnieniu od
tych ohydnych zimnych metalowych na sali ogólnej.

Podczas lotu do Amsterdamu siedziałam w tzw.
biznesie europejskim, co poza tym, że jest z przodu,
chyba różni się tylko tym od reszty pokładu, iż dają do
wyboru dania śniadaniowe – pani powiedziała „sweet
or… coś tam, coś tam”. Wybrałam „sweet” i okazało się
to omletem z dodatkiem budyniu na ciepło i owoców.
A to „coś tam, coś tam” to była jajecznica z ziemniakami.

Domyślić się, że to jajecznica, wymagało dużej wyobraźni,
o czym przekonałam się w drodze powrotnej.
Wylądowałam w Amsterdamie przed czasem
i poszłam zażyć relaksu w lounge biznesowej, gdzie było
jedzenie, napoje i dostęp do internetu. Kod dostępu
był tego dnia „KLM020612”, przy czym cyfry w owym
kodzie to zawsze data danego dnia. Można na przyszłość spróbować, czy reguła działa, gdy nie będzie się
pasażerem business class.
Gdy zbliżył się czas boardingu, przeszłam do
gate E7, gdzie odbywała się odprawa do Stanów Zjednoczonych, a tam okazało się, że jest nowa forma sprawdzania bezpieczeństwa. Nie ma już słynnego Ryżego
z Amsterdamu, który objaśnia, kto dla kogo jest kolegą,
lecz jest maszyna wszystkoprześwietlająca. Na ekranie
tej maszyny podobno wszystko widać, nawet narządy
płciowe i sutki osób prześwietlanych. Były protesty
w prasie swego czasu, ale biznes nie po to wymyśla takie
maszyny, żeby stały nieużywane.
Po przejściu przez maszynę tradycyjnie załapałam
się na macanie, bo miałam w kieszeni portfel, chusteczki
do nosa i czerwoną „blachę” z napisem Press. Oprócz
mnie macali sporo osób, więc nie odebrałam tego jako
zdarzenia pechowego.
Po wejściu do samolotu zostałam skierowana do
rzeczonego biznesu, który w samolocie Boeing 747-400
dzieli się na dwa gatunki.

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.
Moim sąsiadem był młody Włoch, który leciał na
konferencję nt. zarządzania, mieszka w Bolonii i pracuje
firmie produkującej różne specjalne opakowania – od
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walizek do celów medycznych, przez wojskowe, na
„walizkach” dla różnych instrumentów muzycznych
kończąc. Miał niezwykły supersprzęt Apple. Pokazał
mi ipada oraz różne możliwości, jakie to urządzenie
daje. Mój towarzysz podróży na przykład przechowuje
w nim rysunki swoich córeczek oraz ich zdjęcia. Tak więc
teraz każdy nowoczesny tatuś powinien mieć rysunki
swoich dzieci w elektronicznym gadżecie. Podobno ipad
jest dobry w podróży i nie zastępuje laptopa, tylko jest
innym narzędziem, uzupełniającym.

Appetiser: Gravalax with white asparagus
Main course:
1. Filet of chicken in tarragon gravy
2. Pan-fried halibut with light curry souce
3. 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. Potem jeszcze chyba ze cztery
razy serwowano przesolone i chemiczne dania, a wszystko wśród ukłonów, uśmiechów i pląsów w wykonaniu
stewardesy. Za kolejnym razem zdecydowałam się na
czerwone wino i likier Bailey’s.

Tymczasem 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 na jej przodzie.
Mój sąsiad, mimo że bywały w świecie, miał
przygodę – wylał sobie wodę na spodnie, poszedł się
przebrać, wrócił i wylał po raz drugi. Zniknął i wrócił
w suchych spodniach – może prasowali na żywym
człowieku? ;) I w dodatku nie wiadomo, jakie części
ciała… horror!
W międzyczasie podano menu napisane w takich eleganckich słowach, że nie sposób 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:

Lądowaliśmy z lekkim opóźnieniem, bo w Chicago bawił Mr President Obama.
Pogranicznik zapytał po co przyjeżdżam, ile będę
i tradycyjnie wpisał czas pobytu „d/s”, czyli tyle, ile są
ważne moje dokumenty.
Za godzinę byłam w Palmer House Hotel, w którym kwaterował serwis prasowy kongresu ASCO. Jakiś
hałaśliwy typ ubrany w mundur hotelowy porwał moją
walizkę na wózek i znikła ona na dobrą godzinę wśród
zapewnień, że będzie na mnie czekała w pokoju. W recepcji dla odmiany inny umundurowany przez trzy
kwadranse marszcząc czoło, „szukał” rezerwacji i oczywiście nachalnie zażądał karty kredytowej do wczytania
na wypadek „extrasów”. Jak się okazało, była to zgrabna
fraza reklamowa o walizkach – to ja czekałam na walizkę
dobrą godzinę, a nie ona na mnie. Po godzinie mojego
dreptania po pokoju w butach wtoczyła się walizka wśród
zapewnień, że „jeśli tylko czegoś potrzebujesz, to… tylko
skiń palcem, a palce służby hotelowej ochoczo wyciągną
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się w geście oczekiwania na twoje 2 dol. (podpatrzyłam
w Atlancie, że tyle ludzie dają). Wykonałam w myślach
gest Kozakiewicza i wyrwałam z rąk leniwej i niespiesznej służby walizkę, dodając w body language „spieprzaj,
dziadu, nie dostaniesz nawet centa”.

Pokój w hotelu Palmer House jest wielki jak
stodoła cioci Mani (największy budynek jaki widziałam
w dzieciństwie), ma dziesiątki różnych karteczek z informacjami, a nie ma coffeemakera! Szok. Stwierdziłam,
że zawsze trzeba wozić swój czajnik, nie bacząc na liczbę
gwiazdek ani kraj pobytu. Odkryłam też, że w moim
pokoju nie ma lodówki. Jeżeli coś chce się zamówić,
trzeba schodzić do lobby i tam zamawiać u kelnera
wodę do popicia leków.
Atmosfera wyszarpywania dolarów z kieszeni
gościa dominuje w całym hotelu, podobnie czułam się
w hotelu Hilton w Pradze. Może im mówią „aktywnie
transferuj dolary z kieszeni gościa, bo po dobroci ten
skąpy łobuz nie da”;).
Po południu był
dinner dla dziennikarzy – zjedliśmy zupę
groszkową z frutti di
mare – nazwy nie znam,
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w muszlach, gumowe w smaku. Nie zdecydowałam się
na dalszą konsumpcję po spróbowaniu jednej sztuki.
Na drugie stek z ziemniakami. Wszystko wybitnie
przesolone. Do steku dają nóż, który wygląda jak nóż
kuchenny w dawnych latach – taki z grubym trzonkiem.
Po dinnerze wybrałam do Macy’s na zakupy, gdzie
zwiedziłam wszystkie piętra i niestety niczego nie kupiłam – wszystko jest mejd-in-czajna, wydaje obrzydliwe
wonie, rozmiary ma zaniżone i kosztuje trzy razy tyle,
co u nas. Wybór taki sobie, nawet nie było ciekawych
bluzek u Ralpha Laurena! Taxi złapane na ulicy są brudne,
a kierowcy kolorowi. Otwierają blokadę drzwi dopiero

po pobraniu pieniędzy. Ameryka ma w sobie agresywną
żądzę pieniądza.
W pokoju hałasowały liczne systemy klimatyzacyjne, które udało mi się samodzielnie wyłączyć przy
użyciu tej części mózgu, która mi działa, gdy mówię
po angielsku. ;)
Mówi mi się coraz lepiej i choć business class
stresuje, Macy’s już nie ten co kiedyś, służba hotelowa
nachalnie próbuje ograbić z pieniędzy, to trzeba bywać
w takich miejscach i na takich imprezach, bo pewnie
niebywanie jest jeszcze bardziej stresujące. Następnego
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dnia po śniadaniu pojechałam na kongres odebrać badge
i pokręcić się po centrum kongresowym. Czekając na
autobus, dowiedziałam się, że koledzy z Litwy i Łotwy
mieli problemy na granicy – tzn. pogranicznicy nagadali im, że powinni mieć wizy dziennikarskie, ale ich
puścili, pewnie mają taki rozkaz z góry, żeby wpuszczać,
bo kongres duży i dużo kasy się w związku z tym wydarzeniem kręci.
Dojechaliśmy po 20 minutach autobusem kongresowym nr 11. W towarzystwie jednego z kolegów
udałam się bezpośrednio
do press roomu, gdzie były
nasze badge już wydrukowane. Siedliśmy, żeby zrobić zdjęcia i kolega powiedział mi absolutny breaking
news!!! Otóż ASCO odmówiło akredytacji jednemu
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z polskich uczestników. Biuro prasowe kongresu odpisało,
że sprawdzili jak wygląda miesięcznik, do którego ów
aplikujący czasem pisuje i ponieważ pismo to nie ma
działu newsów, to nie spełnia kryteriów, jakie oni podali
w regulaminie. Faktycznie newsy w owym miesięczniku są bardziej towarzyskie, w stylu Iksińskiego zdjęli,
Igrekowski awansował. Ta bardzo pouczająca historia
dowodzi, że biuro prasowe ASCO sprawdza zawartość
czasopism ze zrozumieniem!
W press roomie spotkałam gwiazdy warszawskiego dziennikarstwa, które to gwiazdy podpytywały
o „Gazetę dla Lekarzy”. Widać było, że się im i podoba,
i podziwiają. A już nakład 10 egzemplarzy i zdecydowana deklaracja o niezamieszczaniu reklam spowodowała, że oczy wytrzeszczyli na kilometr. No to z czego
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finansujesz, z czego? – pytali. Odpowiedziałam, mam
duuuuużą lekarską emeryturę ;)) i stać mnie na taką
ekstrawagancję. W końcu nie od dziś wiadomo, że każdy
doktór to śpi na forsie.
Do hotelu wróciłam autobusem, na podłodze którego znalazłam 30 centów. To już moje trzecie znaleźne
pieniądze w Ameryce, a raz to było nawet 20 dolarów
na podłodze w księgarni na lotnisku w Dallasie.

Wieczorem byliśmy na stekach w jakiejś poleconej
przez hotel restauracji w odległości walking distance od
naszego hotelu. Zamówiliśmy: obowiązkowe „startery”,
co oznaczało posiekane warzywa i spory fragment
głowiastej sałaty oraz 4 gigantyczne steki (na 6 osób
6 steków byłoby objętościowo za dużo – poradził kelner), a mówiąc prościej, wielkie
kawałki niedosmażonego mięsa,
które z dziwnych powodów nie
jest twarde i nawet da się zjeść,
choć sama bym nie myślała, że tak
może wyglądać mięso gotowe go
spożycia. Właściwie to jedliśmy te
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steki same, z niewielką ilością pieczywa, co to przynoszą do startera.
Piliśmy też long drinki „mohito” –
0,5 szklanki lodu, limonka, mięta
i jakiś alkohol. Nawe smaczne.
Serwis kelnerski jest tu hałaśliwy, nieskuteczny i wykazuje
wysoką odporność na potrzeby gości. Drą głośno mordę, deklarują pośpiech i zainteresowanie, a w sumie
5 kelnerów przygotowuje 1 filiżankę kawy – to wariant
optymistyczny, bo wariant normalny to 5 kelnerów zapomina o twojej filiżance kawy. Zrobić z tej pospolitej,
hałaśliwej, leniwej służby i restauracji podającej niedopieczone mięso wizerunek superlokalu dla smakoszy
to mistrzostwo świata w PR. W przewodnikach piszą
o tym, jaka to stolica wytwornej konsumpcji to całe
Chicago. Podczas kolacji toczyła się sympatyczna rozmowa w takim polsko-angielskim języku biznesowym.
Rano okazało się, że użycie suszarki do włosów
to skomplikowana sprawa w US. Z filmów grozy wiemy,
że suszarka to śmiercionośne narzędzie. Jak więc będąc
w Ameryce producentem czegoś takiego zabezpieczyć
sobie tyłek? Nie da się przecież spisać „Umowy o dzieło
suszenia włosów z wykluczeniem wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne uszczerbki na zdrowiu i życiu
powstałe w wyniku użytkowania suszarki”! Trzeba więc
podejść do sprawy kreatywnie.

Do przewodu przymocowujemy na trwale instrukcję, a na niej napis:
„Do not remove this tag! Warn children of the
risk of health by electric shock!”
No dobra, powiedzieliśmy użytkownikom to
i owo, ale to zbyt krótka instrukcja jak na potrzeby
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amerykańskich producentów ostrzeżeń. ;) Zagospodarowujemy więc drugą stronę „taga” gustownym napisem
na czerwono:
„Keep away from water, danger!”
I dalej snujemy ostrzeżenia:
“As with most electrical appliances, all electric
parts in this dryer are electrically live even when switch
is off.
To reduce risk of death by electric shock:
1. Always “unplug it” after use
2. Do not place or store where dryer can fall or
be pulled into tub, toilet or sink
(A leżała nad sedesem, gdy wprowadziłam się
do pokoju!)
3. Do not use when bathing
4. Do not use near place in water
5. If dryer falls into water, unplug immediately,
do not reach into water.”
To na kablu. Teraz na krótkiej ścianie wtyczki:
“If dryer does not work reinsert plug into outlet
and press reset button. If hot, dryer may need to cool
before reset. Refer to operating instructions if reset
button does not work.”
Koniec instrukcji? O nie! Na długiej, szerokiej
ścianie wtyczki:
“Warning: to reduce the risk of electric shock do
not remove, modify or immerse this plug”. Na tej samej
powierzchni czerwony guziczek z napisem „Reset” i żółty
z napisem „Test”. I jeszcze na długiej, wąskiej “Passed
QC 42” – żeby było wiadomo, kogo w firmie uczynić
odpowiedzialnym. ;))

No dobra! Zaliczywszy szczęśliwie poranne
mycie głowy, niezakończone wpadnięciem w poślizg
niekontrolowany na łazienkowej podłodze, osuszyłam
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się bezmyślnie, używając kolejnego ręcznika – jednego
z trzech wielkich jak połowa boiska do gry w piłkę nożną
i ruszyłam do zamontowania tego niebywale groźnego
urządzenia.
Ponieważ dziurki w gniazdkach tu są jakieś ciasne,
mimo woli nacisnęłam czerwony guziczek z napisem
reset. Suszarka nie działała. Nacisnęłam po raz drugi –
pojawiła się jeszcze gorsza wersja rażenia elektrycznym
szokiem – gdy tylko włożyłam zakończenia do dziurek,
już samoczynnie suszarka warczała.
Z głośnym okrzykiem zrezygnowałam z użytkowania suszarki, zdając się na siły natury. Wszak w greckim hotelu przed dwoma laty też suszyłam się podobnie i nawet dobrze mi to robiło na walnięcie się w głowę. Gdy położyłam suszarkę na szafce nocnej aby ją sfotografować, natknęłam się na jeszcze nieprzeczytaną –
jedną z kilkunastu – karteczek i instrukcji gęsto zapełniających mój pokój:
“We want to invite you to help us make a difference. Our Hilton Conserve to Preserve program help
us save water and energy in all of our laundry facilities.
How can you help? It is very simple: Your Hilton
Collection linens and towels are freshly laundered for
your arrival.”
Zazgrzytałam zębami, bo nie przyjechałam do
Chicago, aby pomagać sieci hotelowej Hilton, lecz po to,
aby uczestniczyć w kongresie ASCO, wysłuchać wykładów, a potem napisać artykuły. W końcu hotel Hilton
to nie jest niedowidząca staruszka, której trzeba pomóc
przejść przez jezdnię, a tymczasem muszę się zajmować
wspieraniem pomysłów międzynarodowej sieci hotelowej.
Czy czytelnicy czekający na moje merytoryczne teksty
zadowolą się opisem suszenia głowy? Kto wie? Może
nawet ten opis wyda się im ciekawszy...;))
“Bed linens: our standard is to change your bed
linens every four days and again when you leave as. If
you would like your linens changed sooner, please place
this card on your pillow in the morning.
Bath towels: towels in the bath should be placed
on the hook or towel bar to use again. If you leave a towel
on the floor, it will be picked up and laundered.
Thank you very much for helping to make a difference!”
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Jeden z prostszych modeli armatury prysznicowej po amerykańsku

A nie prościej było wyhaftować na ręcznikach
„Częste mycie skraca życie”?
Ameryka miała tyle prostych reguł, ale przyszedł
menedżeryzm i zaczął „zarządzać zmianą” (a może
różnicą).
W międzyczasie włosy podeschły – writing makes
a difference ;)
Ostatniego dnia na śniadanie poszłam sama, bo
pozostali koledzy dziennikarze lecieli innymi trasami,
a moi towarzysze podróży wracający do Warszawy mieli
spotkanie z jakimś ważniakiem o 6.30 !!! Biznes to musi
mieć oczy szeroko otwarte całodobowo! Nawet wejście
do sali śniadaniowej w Ameryce to jest przeżycie.
Gdy przychodzi się na śniadanie, to trzeba stanąć
przy recepcji i czekać, aż specjalna osoba zaprowadzi cię
do odpowiedniego stolika. Na filmach to ładnie wygląda
i dodaje lokalowi szyku, ale w życiu okropnie denerwuje. Często tej osoby rozprowadzającej nie ma i trzeba
grzecznie czekać, aż się odnajdzie. Rozprowadzacz
stolikowy pyta ile osób, dumnie odpowiadam że jedna
i udajemy się do stolika o odpowiednich rozmiarach. Po
chwili przychodzi osoba i pyta, czy będę piła kawę i jaką.
Odpowiadam, osoba z wniebowzięty wyrazem powiada
„ależ oczywiście, americana, już przynoszę” i znika na
czas nieokreślony, bywa, że na zawsze. ;) Należy złapać
drugą osobę i odbyć z nią podobny dialog. Ponieważ
po sali śniadaniowej lata dużo takich zaaferowanych
osób, można się długo bawić, aż w końcu ktoś lituje się
nad wysuszoną na wiór dziennikarką z Polski i tę kawę
przynosi. Wypijam duszkiem i rozpoczynam polowanie
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na serwis drugiej filiżanki kawy, w międzyczasie pojadając dary boże.
Zdecydowałam się spróbować rzeczy bardzo
słonych – pierwszy raz! A więc dwa cieniutkie i wąski plasterki bekonu i po jednej minikiełbasce. Sama
chemia gospodarcza w tych produktach z całą tablicą
Mendelejewa. Sól zatrzymuje wodę w organizmie, więc
to taki zamysł, aby mniej sikać w podróży. A propos
sikania, to w tym biznesie jest 18 miejsc i dwa WC,
więc całkiem O.K. W tamtą stronę widziałam dwie XXL
osoby o amerykańskich rozmiarach – pewnie kupują ten
biznes, bo się nie mieszczą na jednym siedzeniu standard.
Plaga otyłości jest sporych rozmiarów, a w TV
dużo programów o odchudzaniu – a wszystko
w tonacji sukcesu!
Dalej moje śniadanie: owoce w jogurcie, bajgiel
z dodatkiem rodzynek i cynamonu (taki amerykański
w smaku), sok.
Check-out o 11.45, a samolot bodaj o 4.10 p.m.
Drrryńńń … Dzwoni telefon… ma on większą
liczbę guziczków na blacie i naprawdę nie jest łatwo
zorientować się, który
nacisnąć ;))
Za trzecim podejściem domyślam się,
że ten z napisem Line 1.
Myśląc że to kolega, powiadam „słucham”.
Głos w słuchawce: mysyz Nipl,
Ja: tak, to ja.
Głos: to pani tam jest???
Ja: jestem, a dlaczego miałoby mnie nie być?
Głos: ja dzwonię z recepcji, nasz system pokazuje
że pani zrobiła check-out, więc sprawdzam.
Ja: jeszcze się nie wyczekowałam.
Głos: ale pani wie, że trzeba się wyczekiwać PRZED
DWUNASTĄ???
Ja: wyczekuję się o 11.40.
Głos: ahaaaaa… a czy mogę przysłać pani pomoc do
zniesienia bagażu??? (nadzieja w głosie na 2 dol. napiwku
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dla kolesia od noszenia bagaży, pewnie odpala coś
z dziennego utargu zrobionego dzięki takim telefonom).
Ja: dziękuję, nie trzeba, mam BARDZO MAŁY
BAGAŻ.
Glos: ohhh… ale gdyby pani potrzebowała kogoś
do pomocy, to proszę dzwonić.
Ja: będę o 11.40 w recepcji.
Dzyńńńń…dzyńńń…
W Chicago odprawa do Europy jest w terminalu 5,
w miarę sprawna. Nawet na nic ekstra się nie załapałam,
co po tylu sukcesach w tej dziedzinie jest rozczarowujące.
Udaliśmy się do lounge, w której były napoje, ale nie było
kanapek. Oferta zakupowa bliska zeru. Szybko dotarliśmy
na pokład. Siedziałam koło międzynarodowego biznesu
farmaceutycznego, który był rozczarowany, iż urządzonego przez nich wydarzenia marketingowego z zamysłem
wykreowania go na wydarzenie naukowe nie odebrałam
jako naukowe, a nawet nie wiedziałam, że miało miejsce.
Po wchłonięciu pierożków i wypiciu dwóch lampek czerwonego wina Mendoza rodem z Argentyny
ułożyłam się do snu i spałam jak niemowlę, obudzona
dopiero na śniadanie.
W Amsterdamie posiedzieliśmy sobie w lounge
biznesowej, a potem śmigaliśmy meleksem przez lotnisko.
W drodze powrotnej miałam pogawędka z młodymi
architektami mieszkającymi w Arabii Saudyjskiej, a pracującymi na Filipinach. Świat się skurczył.
W domu niespodzianka na koncie w postaci
próby obciążenia mojej karty kredytowej nie moimi
rachunkami. No i zaczyna się reklamowanie, odkręcanie.
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A ile osób będzie miało dzięki temu co robić…
Plusy dodatnie i ujemne tego wyjazdu: poznałam uroki business class, trochę zweryfikowałam swoje
uczucia do Ameryki, popatrzyłam na kongres ASCO
bardziej wnikliwym okiem, poznam tajniki składania
reklamacji na kartę kredytową i jak zawsze poćwiczyłam
swój angielski.
Może od pierwszego zauroczenia moja fascynacją Ameryką nieco zmalała, zwłaszcza gdy jestem
tam i potykam się o nachalne reklamy, zbyt energiczne
zaloty do mojego portfela, ale ciągle jest ona ciekawa.
Najbardziej pociągającym aspektem jest to, iż może
w niej znaleźć swoje miejsce każdy człowiek. Ameryka
akceptuje różnorodność jako normę.
Plusy tego wyjazdu – jest ich kilka, a wszystkie
dodatnie. ;) Przede wszystkim zaktualizowałam swoje
uczucie do US, poznałam nowych ludzi, poćwiczyłam
angielski – idzie coraz lepiej, choć na lekcji gramatyki
pewnie nie dostałabym najwyższego stopnia. Ponadto
poznałam uroki podróży w klasie biznes, akredytowałam się jako „Gazeta dla Lekarzy” – był to debiut na
tym polu. Druga akredytacja jako GdL miała miejsce
na American Diabetes Association 2012 w Filadelfii.
Obrady śledziłam przez internet. Dowiedziałam się,
że ASCO jednak sprawdza szczegółowo kwalifikacje
dziennikarzy oraz dokumenty, które oni przysyłają
do akredytacji. To jest bardzo ciekawa wiadomość,
bo oznacza, że w konstrukcji „Gazety dla Lekarzy”
oparliśmy się na bardzo dobrych standardach dziennikarskich.

