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Profilaktyka  nad

Morzem Śródziemny

Profilaktyka
nad Morzem Śródziemnym

Kolebką medycyny europejskiej jest rejon Morza Śródziemnego, wszak Hipokrates pochodził z wyspy Kos. Nic więc dziwnego, że szlaki mojej nowoczesnej edukacji lekarskiej tam właśnie najpierw mnie zawiodły.

N

a podyplomowy kurs Aktywne metody diagnostyki, leczenia i prewencja chorób układu krążenia
w Tunezji polecieliśmy 6 lutego 1998 r. samolotem
czarterowym LO 6235. Był to mój pierwszy wyjazd
służbowy po długiej przerwie i uznałam, że powinnam
przeorganizować moją garderobę. Codzienna praca
w przychodni przyszpitalnej nie wymagała szczególnie
eleganckiego stroju, bo wszystko przykrywał fartuch.
Wyruszyłam więc na łowy. Trudno mi było sobie wtedy
wyobrazić, jaką garderobę trzeba przygotować – u nas
luty – zima, tam luty – ciepło. Krążyłam po centrach
handlowych i w końcu nabyłam trzy żakiety – beżowy,
zielony i czarny szwedzkiej firmy Almia, przewidziane
jako stroje na wykłady, oraz granatową bluzę w kratę na
okoliczności pozawykładowe. Firma Almia istnieje, ale
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niestety zmieniła styl kolekcji z biznesowego na „cała
jestem w falbankach”.
Stroje były bardzo świetnie skrojone, fantastycznej
jakości. Dość powiedzieć, że żakiet zielony mam do dziś
i używam go, gdy wykonuję zawód wyuczony za młodu.
Z międzynarodowego portu lotniczego w Tunisie
jechaliśmy do hotelu godzinę autokarem. Mieszkaliśmy
w Continental Hammamet***, nad brzegiem morza.
Zmęczona wrażeniami podróży na kontynent afrykański
poszłam wcześnie spać. Następnego dnia obudził mnie
głos muezina oraz promienie słońca wnikające przez
drewniane żaluzje. Byłam w innej kulturze dźwięków
i światła.
Pierwszy raz słyszałam takie nawoływanie. Poranna pobudka następowała każdego dnia, bo o 7.00
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Na ulicach miasteczka Nabeul

mieliśmy gimnastykę nad brzegiem morza, prowadzoną
przez specjalnie zaangażowanego trenera. Poszłam na
zajęcia sportowe jako osoba z natury obowiązkowa
i okazało się, że jestem w fatalnej kondycji. Do tej pory
tak intensywnie ratowałam zdrowie ludzkości, że aż się
sama zasapałam… Wyczerpana wróciłam do pokoju
hotelowego z mocnym postanowieniem poprawienia
swojej kondycji.

Potem ze zmienną regularnością starałam się
gimnastykować, co było bardzo pomocne w utrzymaniu
dobrej formy niezbędnej do długich podróży.
Od 9 do 18 mieliśmy wykłady, w których brałam
dość aktywny udział, zadając wykładowcom liczne
pytania. Bardzo ciekawy był wykład inauguracyjny –
przy świecach o godzinie 20 w eleganckiej sali zrobił na

W drodze do Portów Punickich

Z miejscową ludnością
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zabytków. Zwiedziliśmy Tunis, zrobiliśmy zakupy na suku,
obejrzeliśmy największą kolekcję mozaik w Muzeum
Bardo, oglądaliśmy ruiny Kartaginy i spacerowaliśmy
po krętych uliczkach pięknego miasteczka Sidi Bou Said.

Program wycieczki
był następujący:
8.00 Wyjazd z Hammametu.
9.30 Muzeum Bardo.
Największa na świecie kolekcja mozaik
z czasów starożytnych.
10.50 Tunis – Medina. Czas na zakupy
w Medinie lub spacer
po Tunisie.
12.45 Lunch.
Na ulicach Tunisu
13.45 Kartagina – Wzgórze Byrsa. Legendarne miejsce
mnie, osobie nawykłej do słuchania wykładów jedynie
założenia Kartaginy, później centrum administracyjne za
w siermiężnych salach akademickich, spore wrażenie.
czasów rzymskich. Ze wzgórza piękny widok na zatokę
Tematem była oczywiście dieta śródziemnomorska. Po
tunetańską oraz porty punickie.
wykładach zwykłam siadać nad brzegiem morza i wy14.25 Kartagina – Termy Antonina Piusa. Pozostałości
obrażałam sobie, jak zza linii horyzontu nadpływają
po monumentalnej budowli związanej z czasami Ceokręty rzymskich najeźdźców.
sarstwa Rzymskiego.
Po zakończeniu cyklu wykładów można było wy15.15 Sidi Bou Said. Zwiedzanie miasteczka, czas na
kupić jednodniową wycieczkę autokarową do lokalnych
fotografowanie oraz wypicie herbatki z orzeszkami pini.
16.45
Powrót do Hammametu. Przyjazd do hotelu
Wśród ruin Kartaginy
18.00…19.30.
Z braku mapy ograniczyliśmy się w Tunisie do
spaceru główną aleją Habiba Bourgiby oraz zakupów
na miejscowym suku. Kupione tam t-shirty służą mi do
dziś – ani kolor, ani kształt się nie zmienił. Sprawdziło
się zapewnienie
Bilet wstępu do ruin
sprzedawcy, że
będę je nosić bez
końca. T-shirty
były dość drogie,
po 20 dinarów,
czyli 40 zł. Warto było zainwestować. Na suku
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Karta hotelowa i bilet czarterowy

poznaliśmy umiejętności miejscowych sprzedawców,
którzy ochoczo zapraszali turystów do swoich stoisk. Jeden np. nawoływał w nienagannej polszczyźnie: „Szukasz
żywy skorpion dla teściowej, chodź, mam”. Prywatnie
odbyłam wycieczkę do pobliskiego miasteczka Nabeul.
Codziennie chodziliśmy brzegiem morza do Hamametu
na zakupy, przede wszystkim po wodę mineralną. Była
to konieczność, bo woda w kranach w hotelu była słona
i nie nadawała się do picia również z powodów bakteriologicznych. Wymagała 5 minut gotowania. Ci, co nie
przestrzegali tego zalecenia, nabawili się poważnych
kłopotów żołądkowych.
Doskwierał mi brak kontaktu z domem, w którym
została córka i mąż. Był to mój pierwszy wyjazd w pojedynkę od czasu, gdy zostałam mamą. Ze względu na
dietę bezmleczną i bezglutenową, jakiej przez kilka lat
musiała przestrzegać nasza córka, nabrałam przekonania,
że tylko ja potrafię przygotować odpowiednie posiłki

dla niej. Nie miałam się za wybitną kucharkę, ale nie
ufałam postronnym osobom w sprawach dietetycznych.
Ale szesnastolatka była już wcześniej w Anglii na kursie
językowym i dobrze zniosła obcą kuchnię, więc uznałam,
że i ja mogę ruszyć w świat. Nie było jeszcze telefonów
komórkowych ani internetu w tak powszechnym użyciu
jak obecnie. Okazało się, że w hotelu jest faks i za opłatą
jednego dinara można z niego korzystać. Wysłany do kraju faks do dziś niestety wyblakł i jest prawie nieczytelny.

W Heraklionie

Bilety do zamku w Knossos i muzeum Heraklionie
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Wyjazd był dość ważnym przełomem w mojej
edukacji podyplomowej –zobaczyłam, że można się
uczyć medycyny w eleganckich salach wykładowych
poza szpitalem. Wcześniej tego nie wiedziałam. Byłam
przekonana, że miejsca zdobywania lekarskiej wiedzy to
szpital, przychodnia, biblioteka akademicka lub Główna
Biblioteka Lekarska, posiedzenie międzykliniczne lub
posiedzenie towarzystwa naukowego.
Kurs był bardzo dobrze przyjęty przez uczestników i w następnym roku kontynuowano tę formę
edukacji. Drugie szkolenie w zakresie profilaktyki chorób
układu krążenia odbyło się na Krecie, w hotelu Marina
w Heraklionie od 6 do 13 maja 1999 r. Schemat zajęć
był analogiczny, czyli o 7.00 gimnastyka, od 9 do 18

Widok z okna w hotelu Marina
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wykłady i na zakończenie kursu jednodniowa wycieczka
do okolicznych atrakcji turystycznych. Głównym celem
wycieczki był zamek w Knossos, ale nie zrobił on na mnie
większego wrażenia. Zapamiętałam okolicę – o trudnej
do pokonania rzeźbie terenu i podjeździe zapchanym
licznymi samochodami. Po drugiej stronie ulicy kupiłam skorupiastą pamiątkę, która wisi w domu do dziś.
Zwiedziliśmy też port w Chanii.
Dobrze zapamiętałam widok z okna pokoju
hotelowego na pobliską świątynię – białą z niebieskim
dachem, która chyba jednak nie była czynna. Hotel
Marina miał wyjątkowo mocne naklejki na walizki.
Przyklejona w 1999 roku przetrwała lata i jest na walizce do dziś.

Nowoczesne szkolenie w Budapeszcie

Nowoczesne
szkolenie
w Budapeszcie
Ciekawą kontynuacją szkolenia podyplomowego okazała się konferencja w dniach
15-19 października 1998 r. w Budapeszcie. Organizatorzy poprosili mnie o przysłanie życiorysu w języku angielskim, co było dla mnie sporym zaskoczeniem.

D

o tej pory znałam model życiorysu à la PRL z jego
optymalną wersją urodziłam się w rodzinie robotniczo-chłopskiej (w moim wypadku właściwe byłoby
określenie w rodzinie nauczycielskiej). Natomiast jeśli
chodzi o doświadczenie w pisaniu, to największe miałam w zakresie dziergania recept i historii chorób z ich
koronnym wstępem pacjent przyjęty do szpitala z powodu
bólu w okolicy zamostkowej, promieniującego do lewego
barku i trwającego godzinę, a tu trzeba życiorys napisać
i w dodatku po angielsku!
Podpytałam światowych kolegów, jak pisze się
taki życiorys, kupiłam książki w stylu Jak szybko olśnić
każdego i oddałam się lekturze. Po paru dniach miałam
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ogólne pojęcie o tym, jak powinien mój życiorys
wyglądać. Zaangażowałam do pomocy wyedukowaną
już dobrze w języku angielskim córkę i przystąpiłam
do dzieła. Wybór asystentki był trafny, bo w rubryce
hobby zaproponowała ona poza wpisaniem opera,
dodanie kultura żydowska. Nie wiedziałam jeszcze,
że mój bezpośredni opiekun w Budapeszcie jest
węgierskim Żydem i po kilku latach wyemigrował,
powołując się na swoje pochodzenie. Szlifując kolejne edycje mojego życiorysu dopracowałyśmy się
wersji na kraj, w której rubrykę hobby wypełniało
słowo opera oraz wersji na zagranicę, rozszerzonej
o kulturę żydowską.

Nowoczesne szkolenie w Budapeszcie

Przed hotelem Agro w Budapeszcie

Wycieczka do Szentendre

Na lotnisku w Budapeszcie czekał na mnie Lajos.
Okazało się, że mówi bardzo dobrze po rosyjsku, bo
będąc synem węgierskich dyplomatów, kończył szkołę
w Mongolii, gdzie rodzice przebywali na placówce. Oboje
jednak nie znaliśmy rosyjskich terminów fachowych
i często używaliśmy terminologii angielskiej.
Po rozgoszczeniu się w hotelu Agro, położonym
na wzgórzu Szabadsag, pojechaliśmy na wycieczkę.
W programie przewidziano wizytę w miejscowej synagodze, ale wytłumaczyłam Lajosowi, że moje zainteresowanie jest nie aż tak wielkie, aby gnać do synagogi.
Skończyło się więc na moście Małgorzaty, wzgórzu
Gellerta, Starym Mieście oraz supermarkecie.
Wieczorem oczyProgram konferencji
w Budapeszcie
wiście odbył się dinner
z udziałem wszystkich
uczestników konferencji. Siedziałam obok koleżanki z Kijowa i dalej odświeżałam swój rosyjski.
Znajomość ciągnęła się
przez następne kongresy
kardiologiczne i nadciśnieniowe. Przy trzecim
spotkaniu witałyśmy się
jak dobre koleżanki.

Po zakończeniu obrad mój sympatyczny opiekun
Lajos zaprosił mnie na prywatną wycieczkę samochodową do Wyszehradu. Po drodze zwiedziliśmy małe
miasteczko Szentendre leżące 20 km na północny zachód
od Budapesztu. Jest w nim jedyne na świecie Muzeum
Marcepanu. Smakołyk ten przywędrował do Europy
wraz z najazdami tureckimi i długi czas był używany
do wypiekania kołacza weselnego. Kto by to pomyślał!
Po zwiedzeniu Szentendre pojechaliśmy do Wyszehradu, który leży w odległości 42 km od stolicy Węgier. W drodze powrotnej zjedliśmy obiad w restauracji
chińskiej. Było to jeszcze przed rozpowszechnieniem
się kulinarnej oferty azjatyckiej i odebrałam restaurację
jako dość oryginalne miejsce.
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Nowoczesne szkolenie w Budapeszcie

Dyplom uczestnictwa w konferencji

Następnego dnia wracałam do domu. Na lotnisku
kupiłam oczywiście wyroby z marcepana oraz płyty
z muzyką węgierską.
Spoglądając na pamiątkowy dyplom potwierdzający mój udział w budapeszteńskiej konferencji, dopiero
po latach zauważyłam umieszczoną na nim informację,
że konferencja była „co-sponsored by the US Agency
for International Development” i pewnie z tego powodu
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musiałam napisać życiorys po angielsku. Dyplom podpisali Gabor
Andrassy z St. Francis Hospital
w Budapeszcie, Robert G. Matthews z Fairfax Hospital w Fairfax,
Virginia, USA oraz Christopher
J. Leet z Prince William Hospital
Manassas, Virginia, USA.
Tematyka wykładów była
bardzo zróżnicowana – leczenie
zaburzeń rytmu, działanie proarytmiczne leków, zatorowość
płucna, niewydolność krążenia,
zapalenie wsierdzia, wady zastawkowe – chyba ambitni organizatorzy chcieli wtłoczyć do
głów słuchaczy całą kardiologię
w jeden dzień.
Najciekawsze jednak, że wykład dr. Roberta
G. Matthewsa dotyczył inhibitorów płytkowych glikoprotein IIb/IIIa, czyli tematu bardzo nowoczesnego,
czego wówczas nie doceniłam chyba dlatego, że był to
przedostatni wykład.
Gdy przypominam sobie organizację i tematykę
konferencji w Budapeszcie, to muszę ocenić ją bardzo
wysoko, ale widzę to dopiero po kilkunastu latach.

Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension

Tort na otwarcie kongresu

Wyjazdy na kongresy European
Society of Hypertension
Mediolan 1999
Wyjazd na doroczną konferencję European Society of Hypertension do Mediolanu w 1999 roku był
dla mnie pierwszym zetknięciem się z dużym międzynarodowym wydarzeniem medycznym. Wcześniejsze
moje wyjazdy służbowe za granicę dotyczyły stosunkowo niewielkich imprez organizowanych lokalnie.

Do tej pory słyszałam o tej konferencji, jeździły na nią
różne VIP-y, a mnie przypadało w udziale co najwyżej
zbieranie danych klinicznych do prezentowanych tam
doniesień naukowych. Ale nadeszła pora, że oto i ja znalazłam się na pokładzie samolotu lecącego do Mediolanu,
miasta które jest swego rodzaju Mekką dla wszystkich

Uniwersytet w Mediolanie

Na dziedzińcu uniwersyteckim
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Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension

Przed wejściem do uniwersytetu
w Mediolanie

Bilet komunikacji miejskiej

specjalizujących się w leczeniu
nadciśnienia tętniczego.
Kongres odbywał się na terenie uniwersytetu, a na uroczyste
otwarcie przeznaczono dziedziniec tej uczelni. Uczestnicy mieli
możność wysłuchania chóru La
Scali w pięknym repertuarze oraz
spróbować wielkiego tortu z logo
European Society of Hypertension.
Po uroczystości otwarcia
nastały kongresowe dni pełne
przysłuchiwania się wykładom
znakomitych profesorów. Wszystko to przyprawiało mnie o zawrót
głowy.
Mieszkałam w Grand Hotelu Plaza przy Piazza Armando
Diaz 3, nieopodal Duomo. Pod
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Mediolan, gołębie i ja

koniec pobytu
wybrałam się na
zakupy do dużego domu towarowego w pobliżu hotelu. Wcześniej trafiłam
w niedzielę na
mszę do katedry
i miałam okazję
wysłuchać śpiewu tamtejszego
chóru. Odniosłam wrażenie, że
chóry z oper Verdiego to po prostu lud włoski
śpiewający piękne pieśni, z niezapomnianym Va,
pensiero.
Program
koncertu
na otwarcie
kongresu
w Mediolanie

Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension
Goeteborg 2000
Kongresy ESH są organizowane w lata nieparzyste w Mediolanie, a w lata parzyste w innych
miastach europejskich. Kolejny kongres ESH odbywał się w Goeteborgu. Lecieliśmy przez Helsinki
i wydało mi się, że jest to spore lotnisko, a personel
nadmiernie dociekliwy.
– Jest pani z grupą, a ile osób liczy grupa,
z którą pani podróżuje? – zapytał mnie pogranicznik,
który dobrze by się sprawdzał w zadawaniu pytań
na granicy amerykańskiej. Nie znałam dokładnej
odpowiedzi, nie liczyłam towarzyszy podróży, ale
szczęśliwie nie zmniejszyło to mojej wiarygodności
jako uczestniczki kongresu.
Mieszkaliśmy w hotelu Quality Panorama przy
ulicy Eklandagatan 51-53, jedna noc 87 euro, zaletą
była możliwość dojścia pieszo do centrum kongresowego.
Centrum kongresowe okazało się bardzo nowoczesne, z wygodnymi fotelami, lśniące czystością. Poza
obradami na tematy już dziś nieco zdezaktualizowane
warto wspomnieć wyprawę do restauracji Kungstoreget,
w której podawano mikroskopijne dania, dosłownie
dwa kęsy, a dań było kilka. Nietypowym pomysłem
było serwowanie do każdego z dwóch kęsów kieliszka
alkoholu, za każdym razem innego. Tak więc goście
dostali po kieliszku wódki, wina, likieru, piwa, brandy, nalewki i jeszcze innych drinków. Rezultat był dla
Bilet wstępu do opery w Goeteborgu

Program i abstrakty
kongresu ESH
w Goeteborgu

tych, co stawili czoło całej ofercie, zabójczy. Osobiście
zrezygnowałam z picia alkoholu całkowicie i dzięki
temu trzymałam się przez cały wieczór i następny dzień
w nienagannej formie.
Niemniejszego hartu ducha wymagało wytrwanie
w szwedzkiej operze na przedstawieniu musicalu Les
Miserables, poprzedzonym bankietem. Już nie pamiętam,
co było gorsze, ale wyszłam w połowie i przez całe miasto
wędrowałam na piechotę dla ochłonięcia z mocnych
przeżyć towarzyszących obcowaniu z operą szwedzką.
Chyba po godzinie dotarłam do hotelu.
Tak więc doświadczyłam ciężkiego żywota
w północnej krainie. Odwiedziłam jeszcze jakiś dom
towarowy z nieciekawą ofertą odzieżową i usiłowałam
kupić pamiątki na lotnisku, ale większych sukcesów
w tej sferze nie odniosłam.
Bilet wstępu i program uroczystego wieczoru w Goeteborgu
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Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension

Hotel Mercure w Mediolanie

Mediolan 2001
Trzeci kongres nadciśnieniowy, w którym uczestniczyłam w 2001 roku, był ostatnim spotkaniem naukowym zorganizowanym w murach mediolańskiego uniwersytetu. Wszystkie następne odbywały się w centrum
kongresowym. Mieszkałam tym razem w hotelu Relais
Mercure Milano od 14 do 20 czerwca, a formalności
rezerwacyjne załatwiałam w warszawskim biurze Merry
Travel przy ulicy Freta 20/24, które miało w swej ofercie
pośrednictwo w rezerwacji włoskich hoteli.
Płaciłam gotówką z góry i otrzymałam voucher,
na podstawie którego kwaterowano mnie w hotelu. Nie
zachowały się rachunki, ale dzisiejsza cena to 535 zł
za noc, a więc sporo. Z lotniska jechałam do centrum
pociągiem, do stacji Milano Cadorna za 5,68 euro. Ze
stacji doszłam na piechotę ulicami via Carducci, potem
Bilet do muzeum teatru La Scala

Dyplom specjalisty European Society of Hypertension

w lewo w via de Amicis i w prawo w via Conca del
Naviglio, a tam zaraz hotel. Mieszkałam w pokoju 306,
pewnie na drugim piętrze. Śniadania wydawano na
poziomie minus jeden w niewielkiej sali.
Koncert chóru La Scali, jaki odbył się po uroczystości otwarcia obrad w 1999 r. zachęcił mnie i tym
razem do odwiedzenia gmachu opery, ale z powodu
remontu nie mogłam kupić biletu na przedstawienie.
Zwiedziłam jedynie muzeum oraz obejrzałam przez
drzwi salę przedstawień. La Scala wydała mi się mała
w stosunku do swojej wielkiej sławy.
Najciekawszym wydarzeniem naukowym tego
kongresu była sesja z udziałem profesora Louisa Ignarro, laureata Nagrody Nobla z 1998 roku za odkrycie
mechanizmu działania tlenku azotu. Kilka lat później
w Warszawie miałam okazję poznać profesora Ignarro
i przeprowadzić z nim krótki wywiad.

Podczas wywiadu
z profesorem
Louisem J. Ignarro
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Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension
Praga 2002
Co kilka lat
odbywają się połączone kongresy European
Society of Hypertension oraz International Society of Hypertension. W 2002 roku
uczestniczyłam w takim właśnie kongresie.
Do Pragi pojechaliśmy autobusem
i po drodze zwiedzili- Abstract book z kongresu w Pradze
śmy Skalne Miasteczko w Trutnowie. Po obejrzeniu tych
osobliwości wylądowaliśmy w hotelu Patria, który jak
można sądzić z nazwy, był zabytkiem z epoki słusznie
minionej. Marnie spałam i z zadowoleniem ruszyłam
w dalszą drogę do Pragi, gdzie zakwaterowano nas
w szykownym Corynthia Towers. Wieczorem byliśmy na
kolacji w restauracji U Fleků, której personel wykonywał
program muzyczny uwzględniający narodowość gości.
Nam zaśpiewano Szła dzieweczka do laseczka i wszyscy
ochoczo dołączyliśmy do wykonawców.
Uroczystość otwarcia kongresu była bardzo
elegancka z koncertem w Rudolphinum. Jako atrakcję zafundowano nam też kolację na statku Vysehrad,
który pływa po Wełtawie. Zapamiętałam tylko, że było
bardzo zimno.
Podczas kongresu w Pradze znakomity wykład wygłosił
prof. Norman Kaplan. Poprosiłam go o autograf na jego
książce, którą przywiozłam z Warszawy
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W Pradze mieszkałam w Corinthia Towers

Pobyt w hotelu był o tyle edukacyjny, że obfitował
w różne finansowe pułapki zastawione przez sprytną
załogę. Barki, telefony, dodatkowe usługi – wszystko
to kosztowało bardzo drogo i miało dziwnie skonstruowany cennik. Pewna kongresowa elegantka zamówiła
odprasowanie sukienki na uroczystą kolację. Jaśniepański
pomysł skończył się poważnym rachunkiem – bo ekspres, bo niedziela,
bo jeszcze coś. Zamiast podzwonić
po kolegach i zapytać, kto ma żelazko turystyczne, wczuła się w rolę
jaśnie pani. I tak to jest, gdy służba
(zdrowia) chce zostać (jaśnie) panią.
Rozczarowanie i koszty.
Skalne Miasteczko

Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension
Mediolan 2003
Kongres European Society of Hypertension w 2003 roku
był pierwszym odbywającym się
w centrum kongresowym, poza
murami uniwersytetu mediolańskiego. Dla mnie był to kongres
o tyle interesujący, że miałam pod
opieką młodego lekarza, z którym
prezentowaliśmy wspólne doniesienie naukowe.
Mieszkałam w hotelu Bianco przy via Monte Rosa 90, w odległości spacerowej od miejsca obrad. Pokój nr
136 na I piętrze kosztował 450 euro za cały

pobyt. Natomiast bilet lotniczy był niemoralnie drogi – aż 1570,95 zł. Byłam
w Mediolanie od 12 do 18 czerwca.
Prowadziłam spis innych wydatków,
które wyniosły 164,23 euro, w tym
105 euro za pióro wieczne, które nie
było udanym zakupem. Dopiero
po paru latach usłyszałam opinię
doświadczonego kolekcjonera piór
wiecznych: najładniejsze wieczne
pióra prawie nigdy nie piszą dobrze. Zanim poznałam tę prawdę,
zainwestowałam jeszcze w pióro
na lotnisku w Seulu, ale co za ulga
– więcej już nie kupię żadnego!

Paryż 2004

Wystąpiłam jeszcze raz w roli mentorki, tym razem dwóch młodych lekarek
w Paryżu w 2004 roku. Napisały one pod
moim kierunkiem trzy prace, które zostały
przyjęte do prezentacji na kongresie. Mieszkałyśmy w hotelu Darcet (45 euro za noc, jak
na Paryż to bardzo tanio), skąd było blisko do
linii autobusowej na lotnisko, ale dość daleko do centrum
kongresowego. W hotelu Darcet poznałam podstawy pojęcia cozy w odniesieniu do hotelarstwa. Był to klasyczny
paryski tani hotel, gdzie wydostanie się spod prysznica
bez wdepnięcia prosto w klozet wymagało cyrkowych
umiejętności. W budynku trwał cały czas remont, robotnicy wesoło nawoływali się w ramach folkloru, który
ubarwiał rosyjskojęzyczny personel pracujący w sali
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śniadaniowej.
Rzeczony personel sprzyjał
niskobudżetowej
grupie naukowej z Polski,
częstując nas obficie kawą
przy śniadaniu oraz udzielając praktycznych wskazówek. Gdy zastanawialiśmy się, gdzie zrobić zakupy,
usłyszeliśmy iditie do Eda, tam dieszewle. Od tej pory
ilekroć jestem w Paryżu, rozglądam się za sklepem Ed,
który faktycznie ma ceny bardzo przyjazne.
Pamiętam uroczystość otwarcia kongresu z bardzo marnym cateringiem, jakiego nigdy potem nie
spotkałam na żadnym kongresie.

Wyjazdy na kongresy European Society of Hypertension
Berlin 2008
Minęło parę lat, podczas
których poznałam zasady aplikowania o akredytację dziennikarską na kongresach amerykańskich. Pomyślałam, że
warto spróbować szczęścia na kongresach europejskich.
Nadarzyła się dobra okazja w postaci kongresu European
Society of Hypertension 2008. Napisałam do organizatorów i bez większych trudności spełniono moją prośbę
o moją akredytację. Kongres odbywał się w centrum,
które wprawdzie odwiedziłam przez trzema laty, ale
nie zapamiętałam nic a nic z topografii.
Z dość długich studiów
nad mapą Berlina wynikło, że
hotel Wieland przy Wielandstrasse 15 spełnia kryteria lokum
z akceptowalną ceną i dobrym
położeniem w stosunku do
komunikacji publicznej, która
w Berlinie działa fantastycznie. Przejazd pociągiem
Eurocity za 60 euro na trasie Warszawa-Berlin w obie
strony był bardzo dobrym rozwiązaniem. Po przyjeździe
kupiłam na dworcu w Berlin Inforstore bilet na komunikację publiczną, który to bilet kasuje się w niepozornym
czerwonym kasowniku na peronie. To ważna czynność,
bo kary za jazdę bez skasowanego biletu są dość wysokie.
Przejazd kolejką naziemną zajmuje około 15 minut od
dworca, wysiada się na przystanku Savignyplatz i po
kilku minutach spaceru spokojnymi uliczkami dzielnicy
Charlottenburg dochodzi się do hotelu.
Mankamentem jest recepcja na trzecim piętrze,
w starej kamienicy,
z archaiczną windą, niezachęcającą
do jej używania. Po
wdrapaniu się na górę
otrzymuje się klucz
do pokoju (który
akurat w moim wypadku mieścił się
na I piętrze), informację o śniadaniach
(na III piętrze) oraz
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kod dostępu do internetu, który
funkcjonuje bez zarzutu.
Niezbyt roztropnie wybrałam dojazd na obrady kolejką,
co naraziło mnie na półgodzinny spacer przez dość pustą
okolicę wokół rozległego terenu Centrum Kongresowego.
Jakoś w końcu dotarłam do głównego wejścia. W centrum
prasowym niezbyt rozgarnięta pracownica usiłowała wcisnąć mi nieważną kartę na przejazdy miejskie i dopiero
trzy razy zapytana, czy naprawdę za okazaniem tego ID
kongresowego mam bezpłatne przejazdy, wykrzyknęła
zdziwiona ojej! na pani ID nie ma logo komunikacji
miejskiej, bez tego byłoby nieważne! Bagatela – 600
euro kary w razie nieważności! Pewnie bym się jakoś
wytłumaczyła, ale lepiej było nie sprawdzać, na ile
jestem biegła w tłumaczeniu się po angielsku. Obrady
były, oględnie mówiąc, takie sobie, a biuro prasowe ani
się umywało do press roomów amerykańskich. Internet
nie chciał działać, panie źle wpisywały kody dostępu,
o kawę trzeba było trzy razy prosić
leniwego kelnera – same pomyłki.
A nie dość tego, odcinek pomiędzy
wejściem a biurem prasowym musiałam przedefilować z secure band
przyklejonym na przegubie dłoni.
Istotnym powodem podróży było odebranie dokumentów ESH, które okazały się z pomyłką w imieniu,
więc zniechęcona opuściłam obrady na rzecz wizyty
w paru sklepach z odzieżą sportową.
Zakupy były udane i odzież oraz buty służą mi
do dziś.

Dyplom członkowski European Society of Hypertension

Wyjazdy na kongresy European Society of Cardiology

Wyjazdy na kongresy
European Society of Cardiology
Barcelona 1999
Moja nowoczesna edukacja kardiologiczna,
podobnie jak nadciśnieniowa, rozpoczęła się w 1999
roku. Na przełomie sierpnia i września wybrałam
się na kongres European Society of Cardiology, który odbywał się w Barcelonie. Kongresy europejskie
gromadzą sporą publiczność sięgającą kilku tysięcy
uczestników, tak że hotele w mieście są wyładowane po
brzegi. W rezultacie spalismy w miasteczku Sabadell,
z którego można było dojeżdżać koleją podmiejską lub
autobusem kongresowym do miejsca obrad. Autobus
odjeżdżał za wcześnie, bo o 7.00 i trudno było zdążyć
na śniadanie. W rezultacie jeździłam koleją i zmuszona
byłam kupować bilety w samoobsługowych automatach
na dworcu.
Rozkład jazdy Barcelona-Sabadell
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Hiszpanie mają imperialne przeświadczenie, że
wszyscy mówią w ich języku. Lubią też zmuszać turystów
do zgłębiania tajników języka hiszpańskiego na skonstruowanych przez siebie automatach, z instrukcjami
obsługi wyłącznie w języku lokalnym, nie dając szansy
na kontakt z żywym człowiekiem. A szkoda, bo inni
wyciągnęli wnioski z faktu, że świat się zmienia. Na
przykład najelegantszy hotel w Puerto Iguazu prowadzi
infolinie telefoniczne do rezerwacji pokoi nie tylko po
hiszpańsku, co jest oczywiste, nie tylko po angielsku,
co jest zrozumiałe, ale i po… rosyjsku, co dowodzi, że
Bilet na autobus turystyczny

Wyjazdy na kongresy European Society of Cardiology
Argentyńczycy wiedzą, gdzie stoją konfitury. Tymczasem
Hiszpanie myślą, że konfitury stoją ciągle i wyłącznie
na ich półce…
Wojując z automatami kupowałam bilet i dojeżdżałam w końcu do Barcelony. Pierwszego dnia, jeszcze
wolnego od kongresowych zajęć, zwiedziłam la Rambla.
Nie zrobiła wtedy na mnie szczególnego wrażenia. Ogólnie Barcelona dość mi się podobała, jednakże z powodu
obowiązków kongresowych nie zdążyłam zwiedzić miasta
poza obejrzeniem go z okien autobusu turystycznego
i krótką wizytą w Sagrada Familia.
Najciekawsze doniesienie jakie usłyszałam na
tym kongresie dotyczyło suplementów witaminowych
diety i ich roli w profilaktyce schorzeń układu krążenia.
Zaprezentowano wyniki suplementowania diety witai
miną E, która podawana
chaczk
nej słu
il
p
i
k
t
a
w postaci tabletek Not
nie miała szczególnego znaczenia
w profilaktyce. Podano też informację,
że 65% Amerykanów
używa suplementów
witaminowych. Jeden
z dyskutantów, profesor

Victor Herbert wygłosił słynne zdanie, komentowane
szeroko w kuluarach: „Z pewnością wiemy tylko to, że
Amerykanie wydalają najdroższy mocz świata”. Rozweseleniu kardiologów nie było końca. Profesor Herbert
jest znany jako ekspert w zakresie żywienia i prezes
American Society of Clinical Nutrition.
Jednak sprawa suplementów witaminowych ma
się zupełnie inaczej, jeżeli dotyczy przeciętnego Amerykanina. Gdy szkoliłam się językowo w Thomaston,
moja gospodyni pewnego niedzielnego popołudnia
powiedziała: Krystyna, chodźmy do kuchni, pokażę Ci,
jakie witaminy biorę – i zaprezentowała mi kilkanaście
różnych opakowań. Po czym zapytała: A ty jakie witaminy zażywasz? Na wiadomość, że nie biorę żadnych
witamin, spojrzała na mnie z zaciekawieniem,
a z jej oczu płynęło pytanie: Jakim cudem jeszcze
żyjesz, trzymasz się na nogach, a na dodatek
przemierzyłaś pół świata?
Gala Reception w sztokholmskim ratuszu

Z okazji
otwarcie
kongresu
odbył się
koncert

Menu na gala dinner
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Wyjazdy na kongresy European Society of Cardiology
Sztokholm 2001

Bilet wieloprzejazdowy ze Sztokholmu

Jedną z ciekawszych aktywności edukacyjnych
był wyjazd na kongres European Society of Cardiology
w Sztokholmie, w 2001 roku.
Został mi w pamięci z powodu miejsca, w którym gospodarze zorganizowali dla uczestników kongresu gala dinner, a było nim słynne City Hall. W Sali Błękitnej laureaci Nagrody Nobla są podejmowani obiadem
przez parę królewską. Jakoś uszedł mojej uwadze ten fragment programu i nie zapakowałam
do walizki
o dp ow i e d niego stroju.
Gdy to sobie uświadomiłam, szybko stwierdziłam, że muszę uzupełnić niedobory i pognałam na zakupy na słynną
Drottinnggatan. Wyprawa była bardzo udana
i poza strojem wizytowym, który
służy mi do
dziś kupiłam jeszcze
bardzo fajną
zieloną kurtkę. Łączny
Mieszkałam
na poziomie
minus jeden,
oczywiście
bez okien
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Na ulicy Sztokholmu

koszt był niemały, ale przyjemność noszenia jest nieskończona z powodu świetnego kroju i jakości ubiorów.
Dojazd na obrady był dość skomplikowany, bo
centrum kongresowe jest położone poza Sztokholmem,
trzeba dojeżdżać pociągiem, a powrót odbywa się po zakończeniu obrad w strasznym tłoku.
Centrum kongresowe bezosobowe. Także nie
utkwił mi w pamięci koncert na otwarcie obrad.
Gdy każdego dnia wędrowałam do kolejki podmiejskiej, mijałam przy sklepie ze sprzętem turystycznym
wystawionego za drzwi
rogacza. Za którymś razem poprosiłam o sfotografowanie się przy
zwierzęciu.
Barek był zaplombowany,
ponadto żądano danych
z karty kredytowej przy
meldowaniu się w hotelu

Wyjazdy na kongresy European Society of Cardiology

Berlin 2002
Ciekawy był też kolejny wyjazd na kongres European Society of Cardiology w 2002 roku do Berlina.
Organizacja była podobna jak kongresu nadciśnieniowego w Pradze, bo jechaliśmy autokarem. Mieliśmy
też przeżycia muzyczne, jednak innego rodzaju niż te
w Pradze czy Mediolanie. Obejrzeliśmy rewię w słynnym
Winter Garten.
Początkowo byłam sceptycznie do tej atrakcji
nastawiona, ale w sumie przedstawienie było znakomite
i chwilami miałam wrażenie, że oglądam ulubiony film
Kabaret. Artyści fantastyczni, muzyka, ruch, klimat
miejsca. Myślałam o powtórzeniu kiedyś tej wizyty.
A oto menu kolacji w Wintergarten:
• marynowany łosoś z kremem serowym i rukolą owinięte
ciastem •smażony filet z jagnięciny w sosie bazylikowym
z warzywami i ziemniakami •pieczona lasagne brzoskwiniowa z migdałami i sosem waniliowym.
Tej kolacji w sensie smakowym kompletnie nie
pamiętam, byłam cała pod wrażeniem przedstawienia.
Natomiast dobrze utkwiła mi w pamięci kolacja w słynnej
restauracji Regent Schlosshotel.
Podobno wystrój obiektu został zaprojektowany
przez Karla Lagerfelda, a noc w Presidential Suite kosztuje ponad 3000 euro…
Bilet wstępu do Winter Garten
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Koncert na otwarcie obrad
w Berlinie

My byliśmy tylko na kolacji, z której najciekawsze okazały
się nazwy potraw. Smak jak smak, zwyczajny. Oto menu:
• potrawka z królika w pasztecie z sałatą i ziołami •ryba
otoczona sosem cytrynowym •suflet z jagnięciny z pieczonymi szalotkami i ziemniakami z tymiankiem •miseczki pomarańczy polane sosem nugatowym.
Mieszkaliśmy w części wschodniej Berlina,
w Quality Hotel i aby dostać się na obrady, musieliśmy przemierzać całe miasto. Nasz hotel był położony
w dzielnicy Lichtenberg, a centrum kongresowe jest
w Charlottenburgu.
Berlin był chyba kulinarnie najbardziej elegancki
i zróżnicowany. Niedzielny obiad jedliśmy w Mutter
Hoppe, typowej berlińskiej knajpce. Oto menu:
• berlińska zupa ziemniaczana z kiełbaskami
• domowej roboty mięsne kulki z jajkami sadzonymi
• kalafior • marchewka • zielony groszek • smażone
ziemniaki • ciepły strudel z kremem.
Czy człowiek spożywający tak smakowite dary
może po latach pamiętać, o czym były obrady, zwłaszcza
że co roku wydawane są nowe wytyczne leczenia? Nie
może! Zapamiętałam tylko, że dużo mówiono o 100-leciu
wynalezienie EKG.

Wyjazdy na kongresy European Society of Cardiology
Wiedeń 2007
W 2007 roku
kontynuowałam wyjazdy do krajów niemieckojęzycznych, a kolejnym z nich była Austria.
Celem była konferencja
prasowa z okazji prezentacji wyników jednego z badań
klinicznych podczas kongresu European Society of Cardiology w Wiedniu. Z powodu posiadania uprawnień
do wykonywania dwóch zawodów mogłam uczestniczyć
zarówno w konferencji prasowej jako dziennikarz, jak
i w kongresie jako lekarz. Przyleciałam do Wiednia 1
września 2007 r. we wczesnych godzinach wieczornych.
Mieszkałam w hotelu Rathauspark, który choć dobrze
zlokalizowany, zachwytów we mnie nie wywołał. Jednym
z powodów była nadaktywność ruchowa personelu w sali
śniadaniowej. Gdy tylko człowiek oddalił się po kawę,
personel porywał talerz i nakrycia, pilnie zacierając ślady
jedzonego śniadania. Musieliśmy wręcz pełnić dyżury
przy naszych talerzach!
Konferencja prasowa odbyła się następnego dnia
w zabytkowych wnętrzach Spanische Hofreitschule.
Obrady były ciekawe, ale też ciekawie było pstryknąć
fotki ćwiczącym konie jeźdźcom. Obrady kongresowe
jak to obrady – ponieważ nie kocham się w kongresach
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europejskich, tylko w amerykańskich, po obejrzeniu
najważniejszych sesji odwiedziłam moje ulubione punkty na mapie Wiednia – Muzeum Historii Naturalnej,
Hunderwasserthaus, Dom Motyli.
Zrobiłam sporo zdjęć. Przechadzając się po wnętrzach Domu Motyli zauważyłam, że piękne kwiaty,
na których przysiadały nie mniej piękne motyle, były
sztuczne! Na szczęście motyle były w pełni naturalne.
Do Domu Motyli weszłam po okazaniu legitymacji dziennikarskiej. Po wnikliwym jej obejrzeniu
wystawiono mi bilet za zero euro!
Wracając do Warszawy, napotkaliśmy okropną
pogodę, zimno i deszcz. Potwierdziły się zalety mojej
kurtki, szczelnie osłaniającej rękawy i okolicę twarzy.

Tygrysi skok w dziennikarstwo

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Kopenhaga 2005
To miasto, które trudno pokochać i nic dziwnego,
że powodem mojej w nim obecności była konferencja
prasowa nt. leków wspomagających uczucia, czyli blokerów 5 fosfodiesterazy. Pod tą uczoną nazwą kryje
się specyfik, którego nazwa w sanskrycie zapisana jest
takimi oto ładnymi znakami व्याघ्र i oznacza tygrysa.*
Każdy dżentelmen, który nie czuje się tygrysem,
po zażyciu व्याघ्र będzie nim niechybnie, no chyba że
wcześniej zejdzie na zawał serca, bo wcześniej brał nitroglicerynę. To jedyna niezgodność farmakologiczna,
która została pięknie pokazana w moim ulubionym filmie
* Nazwa handlowa Viagra wywodzi się z sanskryckiego słowa
wjaghra (dewanagari: व्याघ्र), oznaczającego tygrysa.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sildenafil.
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Lepiej późno niż później, gdy Jack Nicholson trafia do
szpitala z atakiem serca i ma otrzymać nitroglicerynę.
Choć bardzo lubię Nicholsona, to spoglądając na niego
przez lata trudno mi oprzeć się refleksji, jak okrutnie
nietrwałym darem losu jest uroda. Bycie młodym i przystojnym to dar pospolity, ale zestarzeć się ładnie, to dar
dany nielicznym.
Wracając do uczuć, to jak mawiał mój pacjent,
uczony ksiądz, dr prawa kanonicznego – uczucia muszą
mieć swój wyraz, uczucia bez wyrazu nie istnieją.
Gdy niemoc jest incydentalna, blokery 5 fosfodiesterazy bywają pomocne. Postanowiono zbadać, czy
w przypadkach gdy niemoc przybiera formę trwalszą,
codzienne podawanie tych specyfików może pomóc
w zlikwidowaniu problemu. Podobno wyniki były pozytywne, pacjenci chętni do kuracji, ale na dłuższą
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Miejsce obrad w Kopenhadze

metę metoda codziennego wspomagania miłości nie
przyjęła się.
Konferencja prasowa podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej (4-7 grudnia
2005) była głównym powodem mojej wizyty w Kopenhadze. Odbywała się w centrum kongresowym, do którego
jechaliśmy kolejką. Mieszkaliśmy w eleganckim hotelu
SAS Radisson, ale z tak rozbuchaną troską socjalną

o pracowników w nim zatrudnionych, że zjedzenie kolacji w sobotę po godzinie 18.00 na terenie tej placówki
nie było możliwe, wszyscy bowiem mieli przecież wolne
i żadna restauracja hotelowa nie była czynna.
Poza obowiązkami kongresowymi były spacery
po kopenhaskiej starówce, zdjęcia pod pomnikiem
Christiana Andersena, kupiłam też dwa różne wydania
Małego Księcia po duńsku.
Obrady nie porwały mnie specjalnie, ale w jednym ze stoisk dowiedziałam się o istnieniu International
Society for the Study of Women’s Sexual Health. Ha! To
dopiero news! Najbliższy kongres tego nieznanego mi
bliżej stowarzyszenia miał się odbyć w Lizbonie w dniach
9-12 marca 2006 roku. Nie można było przegapić takiej
okazji, tym bardziej że Lizbona już od dawna wydawała
mi się godna odwiedzenia.
Mały Książę po duńsku
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Lizbona 2006

W Lizbonie taksówki kursuPoleciałam z przesiadką przez
jące po mieście nie są bardzo drogie,
Frankfurt. Koszt biletu wynosił 892,36 zł.
jednak lotniskowe potrafią dokładnie
Sprawdziłam ile kosztowałby dziś – prakspłukać kieszeń turysty. Niektóre
tycznie tyle samo. Podczas kupowania
przewodniki doradzają nabycie vobiletu musiałam podać nr komórki, co
ucheru w informacji turystycznej
okazało się przydatne, bo zmieniono nuzlokalizowanej w sali przylotowej.
mer bramki we Frankfurcie odprawiającej
Tymczasem pani z okienka zasugepasażerów do Lizbony. Informację o norowała mi, że tańszy będzie przewym numerze bramki przysłano mi sms-em.
jazd taksówką z taksometrem. Kurs
Nasunęło mi to myśl, że nie tylko trzeba
miał kosztować 6 euro. Po około
pilnie czytać tablice świetlne na lotnisku,
20 minutach jazdy dowiedziałam
ie
resu w Lizbon
Program kong
ale i włączać komórkę w czasie przesiadki.
się z podetkniętego pod nos cenDoleciałam bez większych problemów,
nika w języku portugalskim, że faktyczny koszt
odebrałam bagaż i wyszłam przed budynek
przejazdu wynosi 13,75 euro, przy czym mile
terminala przylotowego w Lizbonie. Miałam
widziane jest zaokrąglenie należności do 15 euro.
zarezerwowany hotel VIP, koszt noclegu bez
Poniesione wydatki zachęciły mnie do poznania
śniadań 45 euro.
transportu autobusowego.
Komunikacja z lotniska w obcym mieście
Linia 91 Aerobus obsługuje połączenie
to temat, na który można napisać bardzo grubą
między centrum miasta a lotniskiem. Bilet który
książkę, a największy jej rozdział stanowiłyby
można kupić na pokładzie autobusu kosztuje
opisy taksówek. Ceny przejazdu z lotniska we
3 euro. Aerobus podjeżdża pod wejście termiwszystkich znanych mi miastach solidnie ponalu lotniska. Więcej szczegółowych danych
mniejszają zasoby środków płatniczych turysty
o komunikacji miejskiej w Lizbonie możemy
niskobudżetowego. Uważam jednak, że zwłaszcza
znaleźć na stronach internetowych firmy Carris,
po przylocie warto skorzystać z taksówki. Po
niestety tylko po portugalsku. Poza autobusem
długiej podróży, zmianie strefy czasowej i klimatu
lotniskowym w Lizbonie warto przejechać się
trzeba bezpiecznie dotrzeć do miejsca kwaterozabytkowym tramwajem, który kursuje w obrębie
wania, nie narażając się na utratę gotówki czy
starówki. Dostępne jest też w Lizbonie metro, do
dokumentów w zatłoczonych pojazdach komuktórego miłośników nie należę.
nikacji publicznej.
Wbrew szumnej nazwie hotel VIP to
obiekt raczej skromny, bez śniadań, ale dobrze
Bilet lotniczy elektroniczny oraz bilet na Aerobus
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położony. Kupione w pobliskim supermarkecie drożdżówki zjadałam w pokoju, a potem wstępowałam na
małą kawę do baru, kosztowała chyba 1,20 euro i była
ekstremalnie mała. Dokupowałam więc wodę mineralną. Wtedy jeszcze nie wpadłam na pomysł, że można
podróżować z własnym czajnikiem.
Pierwsze dwa dni poświęciłam na zwiedzanie
Lizbony, która bardzo mi się spodobała, również z powodu wszechobecnych moich ulubionych kolorów:
niebieskiego i granatowego.
Obrady kongresowe odbywały się w hotelu Marriott, dość daleko od mojego hotelu, ale bohatersko
postanowiłam całą trasę pokonywać pieszo. Uznałam,
że jest to dobra okazja do zrobienia po drodze zdjęć, no
i oszczędzenia na wydatkach na komunikację. Droga
w jedną stronę zajęła mi chyba ponad godzinę i dotarłam
dość zmachana na miejsca obrad. Elegancko, ale skala
Doniesienie o węchowych aspektach seksu
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obrad kongresowych nieporównanie mniejsza niż tych
amerykańskich, znanych mi
z wcześniejszych konferencji
kardiologicznych.
Ale za to jaka tematyka! Bardzo ciekawa też była
formuła kongresu. Zagadnienia związane z seksualnością
kobiet omawiano w 5 liniach
tematycznych: 1) wzrok 2) dotyk 3) słuch 4) smak 5) węch.
W czasie sympozjum
Seks a węch przedstawiono
doniesienie „An olfactory apMoje ponadczasowo ulubione zdjęcie
zrobione w Lizbonie
proach to female sexual desire
disorder”, w którym omówiono hipotezę, że obniżone
pożądanie seksualne u kobiet można podnieść przez

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Zurych 2006
Konferencja prasowa w Zurychu 27 marca
2006 r. „From darkness
into the light” wieńczyła

Okładka płyty z muzyką fado

Mały Książę

wąchanie specjalnie skomponowanego zapachu, dostępnego bodajże w postaci kostek zapachowych. Były
próbki na stoisku producenta, ale chyba przełomu ten
produkt nie wywołał.
Po zakończonych obradach powróciłam do zwiedzania Lizbony – jeszcze raz odwiedziłam starówkę i nabyłam dwie płyty z muzyką gitarową w typie fado. Kupiłam też dobre porto w ciekawej winiarni. Spacerowałam
po mieście i fotografowałam balkony, które w Lizbonie
są szczególnie ładne. Wracając któregoś dnia do hotelu,
zrobiłam zdjęcie, które jest jednym z moich ulubionych.
Płyt z muzyką gitarową lubię słuchać do dziś.
Przywiozłam także kolejny egzemplarz Małego Księcia po portugalsku.
Autoportret z Lizbony
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miesiąc intensywnej
pracy, bo ledwie rozpakowałam walizki
z Lizbony, już trzeba było ruszać na konferencję poświęconą nierówności w leczeniu w poszczególnych
krajach europejskich. Powodem konferencji był raport
opracowany przez naukowców z Karolinska Institutet
w Sztokholmie.
Organizatorzy wyjazdu uważali, że skoro konferencja zaczyna się o 11.00 w Zurychu, to wystarczy jak
w Warszawie wsiądziemy w samolot o 8.50 tego samego poranka. Uznano też, że na przejazd z lotniska do
Media Campus wystarczy pozostałych 40 minut, wszak
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wszystko miało działać jak w szwajcarskim zegarku.
Pech to prawdziwy, że z powodu kiepskiej pogody wylecieliśmy z dwugodzinnym opóźnieniem i do miejsca
obrad dotarliśmy po godzinie trzynastej, gdy zgodnie
z programem realizowano już punkt Lunch and opportunity for one-to-one interview with speakers. Wielce
speszeni organizatorzy zadysponowali, że speakerzy są
do dyspozycji trójki spóźnionych polskich dziennikarzy
i tym sposobem wysłuchaliśmy indywidualnej prezentacji dr. Nilsa Wilkinga, z możliwością zadawania pytań.
Konferencja wkrótce się skończyła, a my, mając samolot
dopiero wieczorem, udaliśmy się na spacer po Zurychu.
Pogoda poprawiła się na tyle, że mogliśmy spacerować
i obiadować na świeżym powietrzu.
Do wieczora było jeszcze daleko, ale pojechaliśmy
na lotnisko i dzięki temu, że jeden z członków naszej
delegacji miał kartę wstępu do poczekalni dla VIP-ów,
udało się nam spędzić czas w cywilizowanych warunkach,
które obejmowały wygodne fotele, dostęp do napojów
oraz internetu. Wtedy jeszcze nie jeździłam ze swoim
outdoorowym komputerem – a to zaledwie 6 lat temu!
Postęp techniczny pędzi niesamowicie!
Skoro mowa o Szwajcarii, to nie wypada nie
wspomnieć o zegarkach. Choć dziś praktycznie ich
nie używam, bo wszystko jest w komórce, to mam do
nich dużo sentymentu. Tak napisałam w książce Życie
po byciu lekarzem.
Zegarki... zawsze miała do nich słabość. Z pewnym
wysiłkiem przypomniała sobie swój pierwszy zegarek. Był
raczej mały, z białą tarczą ozdobioną złotym napisem.
Litera „zet” w nazwie marki miała zamaszysty, długi
ogon. Nosiła swój pierwszy zegarek, długo nie zwracając
specjalnie uwagi na jego wygląd. Co kilka lat zmieniała
jedynie skórzany pasek, który rozdwajał się na końcu.
Jedyny szwajcarski zegarek jaki widziała w swoim młodym
życiu pochodził sprzed wojny i należał do matki. Podobno
koperta była ze złota. Tarczę zdobiły mieniące się pod
wpływem światła, naprzemiennie ułożone małe trójkąciki.
Po wojnie zegarek niestety zepsuł się i nie można go było
naprawić. Potrzebne były części z innej epoki. Czasami
kręciła wskazówkami starego zegarka do tyłu. Jednak
epoka nie ulegała zmianie, a czas się nie cofał. Po okresie
bezskutecznych eksperymentów z cofaniem wskazówek

28

uznała, że zabawa jest nic niewarta i nie należy naprawiać
starych zegarków. Żyła czasem teraźniejszym. Najdłuższy
odcinek przyszłości jaki była w stanie ogarnąć wyobraźnią,
nie przekraczał czterech tygodni. Dziś nie pamięta, na co
bardziej czekała – na pensję czy na miesiączkę. A może
ani na jedno, ani na drugie, oczekiwane bowiem dobra
nadciągały na ogół bez większych zakłóceń. Po kilku
latach pracy stała się posiadaczką niewielkich oszczędności. W lipcowe popołudnie, wlokąc się główną ulicą
opustoszałego miasta, odruchowo weszła do renomowanego sklepu jubilerskiego. Wnętrze było ciche i nieomal
puste, a sprzedawca nie zakłócał wchodzącej osobie
pierwszych chwil potrzebnych na rozejrzenie się. W gablocie wyłożonej granatowym aksamitem, na centralnym
miejscu leżał nieskończenie piękny zegarek z metalową
bransoletą, która z pewnością nie rozdwajała się podczas
noszenia. Przez długą chwilę nie mogła oderwać od niego
wzroku. Nigdy do tej pory nie kupowała drogich rzeczy,
nie miała nawet pojęcia, jak należy zacząć rozmowę ze
sprzedawcą. Wreszcie starszy mężczyzna o starannej
fryzurze, w garniturze z kamizelką, przerywając milczenie zapytał uprzejmie: – Czy mogę pani służyć? – ta
staromodna forma pytania, a nie powtarzana co chwila
w wykoślawionej formie wersja „w czym mogę pani pomóc”,
a przez to czyniąca z każdego osobę nie w pełni sprawną,
zdaną na obowiązkową pomoc panienki z tipsami na
paznokciach lub młodzieńca z nażelowaną czupryną,
dodała jej odwagi. Ku własnemu zaskoczeniu wygłosiła
trochę kokieteryjną kwestię: – Proszę mnie zachęcić do
kupna tego zegarka – powiedziała lekko zdenerwowana.
Czekała na odpowiedź sprzedawcy z szybszym niż zwykle
biciem serca.– To jest bardzo dobry szwajcarski zegarek –
sprzedawca powiedział tylko to jedno zdanie. Poczuła się
do tego stopnia przekonana, że następnego dnia, pozbywając się wszystkich oszczędności, kupiła ów bardzo dobry
szwajcarski zegarek. Miał piękną, prostą linię, a każda
jego część, która dawała się odłączyć, była oznaczona
wygrawerowanym numerem katalogowym. Spoglądała
na zegarek wielokrotnie każdego dnia, badając puls swoim
pacjentom. Czyniła to przez kilka dziesięcioleci. Zegarek
zawsze wydawał się jednakowo piękny,
a każde spojrzenie upewniało ją
w tym przekonaniu jeszcze
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bardziej. Nabrała nawyku zerkania na przegub każdej
nowo poznanej osoby, ale spotkała zaledwie dwie z takim
samym zegarkiem. Miała wrażenie, że należy do tajemnego
klubu posiadaczy bardzo dobrych szwajcarskich zegarków.
Po wielu latach użytkowania coś w zegarku pękło. Może
jakaś najważniejsza sprężyna? Już wiedziała, że nie
naprawia się starych zegarków. Nowe epoki nie miały
części zamiennych do przedmiotów z czasów minionych.
Odłożyła zegarek do kasetki z nieczęsto używanymi przedmiotami. Nie kupiła sobie nowego zegarka naręcznego.
Nieliczni pacjenci, których teraz badała, nie wymagali aż
tak starannych obliczeń częstości pulsu, jak posiadacze
częstoskurczów w liczbie dwustu uderzeń na minutę, których przyjmowała kiedyś na ostrych dyżurach. Zupełnie
niespostrzeżenie wkroczyła w epokę zegarów na ścianie. Do
tej pory ciche mieszkania z tykającymi zegarami kojarzyły
się jej z wizytami w domach, które odwiedzała przed laty,
pracując w pogotowiu. Mieszkania miały naftalinowy
zapach, nadmiar staromodnych przedmiotów i często
tykające głośno zegary. Czasem odnosiła wrażenie, że
swoją wizytą zakłóca niespieszny rytm odmierzany przez
te czasomierze. Czuła się nieswojo. Nie pasowała ze swym
pośpiechem i starannie skrywanym niepokojem młodego
lekarza do wnętrza, w którym czas upływał w ciszy, bez
lęku, wręcz dostojnie, niekiedy tylko z bólem, do którego
uśmierzenia bywała wzywana. Dokładała starań, by
wniknąć w spokojny rytm otoczenia. Poddanie się temu
rytmowi pozwalało przez chwilę odpocząć. Po dyżurze
krytyczny moment zmęczenia przychodził zwykle około
czwartej lub piątej po południu. Dziś też zasnęła o podobnej porze. Ocknęła się w stanie, który nie od razu
pozwalał na rozpoznanie, z jaką rzeczywistością ma do
czynienia. – Czyżbym zasnęła podczas wizyty u pacjentki? – pomyślała. Po krótkiej chwili zorientowała się, że nie
ma powodu do niepokoju. Mieszkanie nadal wypełniała
cisza przerywana rytmicznym tykaniem. Nikt niczego od
niej nie oczekiwał. Pomyślała, że lubi reklamowe zegary
tak powszechne od jakiegoś czasu w nieomal wszystkich
gabinetach lekarskich. Nie dlatego, że były podarowane
przez przymilnych repów. Nie dlatego, że niektóre z nich
miały nawet ładną linię, którą najbardziej lubiła w zegarach. Miały ciekawszą cechę. Odmierzały cudzy czas
na ostrych dyżurach.
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Jeszcze raz Zurych 2006
W 2006 roku miałam wrażenie, że wszystkie
ważniejsze konferencje prasowe są organizowane w Zurychu, bo uroczystość z okazji wręczenia nagrody Prix
Galien 2006 urządzono także tym
mieście. Nagroda
Prix Galien jest
przyznawana od
1970 roku i została
ustanowiona przez
francuskiego farmaceutę. Wyróżnia się nią twórców
i producentów leków, którzy wnoszą
istotny postęp do
medycyny. W 2006
roku bohaterem był lek bortezomib, działający przez
blokadę sytemu proteasomu. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że pół roku później będę miała możliwość poznać
naukowców, którzy stworzyli podstawy teoretyczne
odkrycia tego leku, i słuchać ich wykładów. Uroczystość
odbywała się w pięknych, zabytkowych salach Zunfhaus
zur Meisen w Zurychu, gdzie można było przed rozpoczęciem obrad podziwiać kolekcję porcelany.
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Rzym 2007

Za czas jakiś nadeszła odpowiedź z Rzymu, że
uzasadnienie przekonało stosownych decydentów i jestem zaproszona do uczestnictwa w konferencji. Było
to dla mnie o tyle ciekawe, że wprawdzie byłam już we
Włoszech, ale tylko w Mediolanie, a nigdy w Rzymie.
Wsiadłam więc w samolot Al Italia lot AZ 553 i po dwóch
godzinach wylądowałam na rzymskim Fiumicino. Z lotniska do hotelu dojechałam taksówką, z czego wynikła
korzyść w postaci sfotografowania z jej okna Colosseum.

W końcu 2007 roku okazało
się, że w wszystkie drogi niezmiennie prowadzą do Rzymu. Surfując
po internecie, napotkałam na stronach European School of Oncology
informację, że dziennikarze mogą
aplikować o travel grant na konferencję tej organizacji.
W podaniu powinno się przedstawić swój dorobek oraz
uzasadnić, dlaczego zasługuje się na wybór. Podekscytowana przygotowałam odpowiedni tekst, domowe zaplecze redakcyjno-językowe ulepszyło go pod względem
poprawności i popłynął po morzach i oceanach świata.
Oto, co wysłałam do organizatorów:
Krystyna Knypl
freelance medical journalist
Warszawa, Poland
Justification for fellowship
I would like to participate in European School
of Oncology Media Forum (26th October 2007, Roma)
because I deeply believe, that it will be helpful for my
future journalistic works. Meeting people directly involved
Sam widok obiektu wywołuje duże emocje. Colosseum
in promotion modern oncology achievements allow me
należy do kategorii tych słynnych budynków, na których
better understood how it is valid for patients.
widok coś z wrażenia siada nam na piersi. Podobnie
Early cancers’ diagnosis and contemporary trezadziałała na mnie wieża Eiffla oraz Bazylika św. Piotra.
atment is constantly too rare in Poland. The improveW hotelowej recepcji odebrałam dokumenty od
ment of this situation needs
organizatorów, w których bardzo szczegó JOURNALIST FELLOWSHIP APPLICATION FORM
active attitude of different
łowo objaśniono wszelkie aspekty pobytu.
Cancer: time for a reality check
people – doctors, governRecepcja hotelowa poprosiła o mój pasz26 October 2007, Rome, Italy
ment, patients and of course
port i dawnym zwyczajem zamierzała go
journalists.
zatrzymać. Gdy nie byliśmy jeszcze w Unii
I believe that my
Europejskiej, w przewodnikach pisano,
medical education and
że włoscy hotelarze noszą paszporty na
experience connected with
posterunek policji i oddają je turystom
journalistic skills create
dopiero następnego dnia. Jako świadoma
good circumstances to active
obywatelka UE nie zgodziłam się na zaparticipate in improvement
trzymanie paszportu i zachęciłam obsługę
process for oncological pado wykonania kopii kserograficznej na
tient in my country.
potrzeby dokładniejszych studiów nad
th
Warsaw, 17 July 2007
moim dokumentem tożsamości. Byłam
Musiałam też wyprzekonująca i paszport oddano mi od ręki.
pełnić oficjalny wniosek
Pokój wyglądał standardowo, ale
o travel grant.
nie byłam zachwycona, bo choć hotel miał
The following form must be submitted by 15 September, 2007 to: Corinne Hall, European School of Oncology,
Via del Bollo 4, 20213, Milan, Italy – Tel: +39 02 85 46 45 22 – Fax: +39 02 85 46 45 45 – Email:
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dobre recenzje, brakowało internetu. Sala śniadaniowa
mieściła się na tarasie szóstego piętra, ale nie utkwiło
mi w pamięci nic szczególnego z oferty śniadaniowej.
Hotel położony był nieopodal stacji metra Termini, więc
następnego dnia, pokonując niechęć do obsługi metra
jako środka komunikacji oraz automatów biletowych,
przemogłam się i pojechałam na obrady tym środkiem
lokomocji. Metro w godzinach porannych było tak
zapchane, że musiałam przepuścić jeden skład pociągu,
żeby się dostać do wagonu.
Obrady odbywały się w pięknych wnętrzach
Roma Eventi przy via Alibert 5a. Powodem zorganizowania sesji dla dziennikarzy było 25-lecie European
School of Oncology. Fundacja ta organizuje kilkanaście
kursów szkoleniowych rocznie z zakresu onkologii,

a o uczestnictwo w nich mogą ubiegać się lekarze. Zwykle są ograniczenia wiekowe, bo widocznie przyjęto
założenie, że wiedza, której lekarz nałyka się na takim
szkoleniu powinna procentować przez dziesięciolecia
jego pracy. Horyzont oczekiwań wobec dziennikarza
jest krótszy i ogranicza się do najbliższego numeru
jego pisma. Zwykle nie ma specjalnych ograniczeń
wiekowych wobec tej profesji, choć młodzi i zdolni,
a do tego ulokowani w tytułach należących do dużych
koncernów doświadczają bardziej intensywnych zalotów. Dla porządku trzeba przyznać, że freelancerzy
nie doznają szczególnej dyskryminacji. Taka formuła
istnienia w zawodzie jest uznawana, co najwyżej trzeba
dostarczyć kopie swoich tekstów na dowód, że się dla
kogoś pracuje, a nie tylko lansuje na konferencjach
prasowych. Obrady były ciekawe, na scenie siedziało
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kilku wykładowców, którzy w krótkich wypowiedziach
naprzemiennie referowali różne zagadnienia. Podobnie
zorganizowana była konferencja prasowa w Wiedniu
podczas Europejskiego Kongresu Kardiologów. Po kilku
godzinach obrad był lunch i potem dalszy ciąg dyskusji.
Obrady były przewidziane do godziny 17.00,
a powrót do kraju następnego dnia. Około godziny
15.30 uznałam, że muszę trochę skrócić swoją obecność
na nich, bo w przeciwnym wypadku będąc w Rzymie,
nawet nie zobaczę papieża! Dyskretnie więc wymknęłam
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się z miejsca obrad i udałam w okolice Schodów Hiszpańskich oraz la Fontana della Barcaccia. Po drodze
wstąpiłam do salonu Svarovskiego, gdzie kupiłam małe
serduszko kryształowe dla córki. Dotarłam w okolice
Piazza Navona, gdzie złapałam autobus i dojechałam
do Watykanu. Tam udało mi się w ostatniej chwili wejść
do Bazyliki św. Piotra. Potem rozejrzałam się po okolicy,
porozmyślałam chwilę nad drogą, jaką przeszedł Jan
Paweł II i ani się obejrzałam, a zapadł zmierzch. Użytkowanie komunikacji publicznej w tej sytuacji wydało
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mi się mało interesującą perspektywą i za 25
euro dojechałam taksówką do hotelu. Następnego dnia miałam
samolot o 13.55, lot AZ
552. Lotnisko w części
odlotowej wydało mi
się bardzo eleganckie
i przestronne, ale to
dobre wrażenie nie
przetrwało nawet trzech lat. Gdy w 2010 roku znów
znalazłam się na lotnisku Fumicino, odebrałam je jako
małe, a poplamione
wykładziny i niewielkie
przestrzenie dla oczekujących pod bramkami nie wytrzymywały
konkurencji nawet
z warszawskim Okęciem. Świat się szybko
zmienia.
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Rzym 2010
Nieco więcej czasu na zwiedzanie Rzymu miałam
podczas wyjazdu w czerwcu 2010 roku na konferencję
„Change Pain. International Change Pain Expert Summit”,
podczas której omawiano zagadnienia związane z leczeniem bólu przewlekłego. A tak wyglądało spisywane
na gorąco sprawozdanie: Siedzę na lotnisku Fiumicino
i mam jeszcze cztery godziny do odlotu, a pewnie dwie
godziny do rozpoczęcia check-in, więc jest okazja, aby
opisać tę wyprawę, bo wcześniej kiepsko było z wolnym
czasem. A więc wyprawa dość udana, nieźle zorganizowana impreza.
Lot do Rzymu embraerem tym mniejszym, w towarzystwie profesora UW, z wydziału zarządzania lub
czegoś podobnego, leciał na konferencję naukową do
Cassino, tego od Monte Cassino. Rozmawialiśmy luźno
o pieniądzach unijnych. Zapytałam, dlaczego polska nauka nie aplikuje do nich i prof. ów powiedział, że pewnie
dlatego iż z tych pieniędzy unijnych najważniejszy badacz
nie może zapłacić sobie pensji ani żadnego honorarium.
Może wypłacić innym ludziom, kupić sprzęt, odczynniki,
ale nie może wypłacić honorarium sobie! No to przecież
EU większego świństwa nie mogła zrobić polskiej nauce!
I ta Nauka przez duże „N” się jej odwdzięcza w myśl
zasady jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubańczykom!
Na pokładzie podali fast-fooda, który wyglądał jak
garść sałatki jarzynowej zwinięta w papier, a ten papier
okazał się jadalną okładką. Danie w stylu plastikowego
naleśnika. Pewnie ma to jakąś turecką lub arabska nazwę,
ale jej nie znam.
Lądowanie w Rzymie punktualne, zaraz przy
wyjściu stała dziewczyna z planszą, na której była nazwa konferencji. Dziewczyna na tyle zorientowana, że
powiedziała mi, na którym transporterze będzie moja
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walizka. Dłuższą chwilę trzeba było czekać na bagaże,
ale o dziwo przyjechały! Potem pojawił się następny
osobnik z planszą, na której też była nazwa konferencji
i przekazał nas jeszcze innej dziewczynie, a ta kierowcy.
Ile osób dzięki naszemu przyjazdowi ma pracę! Niby nic
się nie dzieje, a wszyscy zapracowani i tacy potrzebni!
Jechaliśmy w cztery osoby – małżeństwo z Portugalii,
koleżanka z Polski i ja.
Podróż z lotniska trwała około pół godziny. Hotel
w stylu wielkiego kombinatu konferencyjnego, przesadnie designerski, a przez to niezbyt wygodny, ale czysty.
Internet dostępny tylko przez kabel. Kabla brak. Ale
miałam w bagażu podręcznym swój kabel do internetu! Pewnie jako jedyna
z grupy. Zaoferowałam
więc kolegom dostęp do
poczty, ale nikt nie był
aż na tyle uzależniony,
aby ją sprawdzać.
Następnego dnia była niedziela. Umówiłyśmy się
z koleżanką na śniadanie o 6.30 i potem na wymarsz
do miasta. Pojechałyśmy wpierw do ambasady – spora
wyprawa, bo daleko od stacji metra i jeszcze pod górkę.

Podczas wspinaczki na pustych jeszcze ulicach Rzymu
zaczęły pojawiać się dość licznie zakonnice – i było to
znakiem, że idą polscy wyborcy. Zagadnęłam jedną po
polsku „siostra pewnie wie, gdzie tu polska ambasada”,
a ona „tak, tak, na prawo i jeszcze trochę pod górkę,
GŁOSOWAŁAM NA POLSKĘ!”. I tak oto przekazała
nam cynk, dla kogo POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA
i wyszło, że to dobre hasło, bo nie mogłyśmy sobie przypomnieć haseł innych kandydatów na posłów.
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Na zewnątrz ambasady stał ekspert ds. ochrony
– że tak się fachowo wyrażę – który wnikliwie obejrzał
wnętrze mojego plecaka. Podałam dowód i zaświadczenie
pobrane z gminy i zapytałam, czy mogę zrobić sobie zdjęcie
na pamiątkę. Odpowiedzieli, że mogę.
Poprosiłam więc jednego, co stał przed
urną, żeby zrobił mi „pstryk”, gdy będę
wrzucać głos. Facet nie był specjalnie
obyty i uniósł aparat do góry – pewnie widział jak czasami fotoreporterzy
unoszą aparaty – a tu wyskakuje pracownica o nieznanej funkcji i krzyczy
„Panie hrabio (autentyk!),
proszę nie fotografować
wnętrza urny”. Powiadam, że chodzi
o pamiątkę, a ona,
tnie j
e
i
w
że ujawnimy
e
j
kś
a ta e trzeba
m
to et ni
przed terminem
ha”
blac , że nawnięta!
„
a
wyniki
wyborów!!!
k
n
y
rwo olor zam
Cze rane k Działa
Z wdziękiem wyjęłam czerwodob ierać.
ną „blachę” i powiadam, że mój job to
otw
zbieranie informacji. Pani trochę się uspokoiła, bo
„blacha” niezmiennie robi wrażenie na wszystkich. Koleżanka jeszcze wieczorem następnego dnia opowiadała innym
polskim uczestnikom konferencji „słuchajcie, słuchajcie
Krystyna pokazała w ambasadzie legitymację prasową”.
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Po głosowaniu udałyśmy się na piechotę do kościoła.
Msza po włosku, ale była wydrukowana ściągawka, co
wierny lud ma śpiewać, więc sobie trochę pośpiewałam
po włosku, a co tam! Zdolny to wszystko potrafi!
Wróciłyśmy do hotelu metrem (aha, dałam grajkowi w metrze napiwek i złożyłam ofiarę podczas mszy
– wszystkie koszty wliczając bilety około 5 euro!). Przed
obradami był lunch – gdzie poznałam resztę składu polskiej
delegacji. Jeden kolega powitał mnie słowami „świetne
teksty, czytałem, byłem na stronie www” – a więc ludzie
researcherują bliźnich.

Obrady dość ciekawe, ale umknęłam trochę się
zdrzemnąć, dzięki czemu mogłam wziąć udział w dinnerze,
który był w villa Miana o 19.00. Willa jak willa i dinner
jak dinner – wszystko zrobiło się jakby mniej atrakcyjne
lub bardziej znane. Jakaś dzieweczka porządkowa chciała mnie przesadzić do stołu dla prasy (co anonsowano
w dokumentach), ale organizatorzy wyjaśnili, że jestem
także lekarzem i zostałam zaproszona przez nich do
stołu dla doktorów. Dania były w postaci bufetu takie
konferencyjno-hotelowo-cateringowe. Zrobiliśmy sobie
trochę zdjęć na tle panoramy Rzymu i to jest największy
plus tej wyprawy.
Dziś rano okazało się, że mam pęcherz na palcu!
„Jak prawdziwy uczestnik pielgrzymki” – powiedziała
wielce tym zachwycona koleżanka, z którą byłam na
wyborach oraz w Watykanie.
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Lindau 2007
Po obejrzeniu pewnej
liczby obrad kongresowych
człowiek odkrywa, że wszystkie są do siebie podobne. Do
współczesnego sposobu prezentowania wiedzy wkradł się
pewien schematyzm i mało kto
ma odwagę oraz świadomość,
że warto się od tego uwolnić.
Prawdziwa wiedza nic na tym
nie traci, a prawdziwie wielcy
ludzie potrafią to udowodnić.
Poszukując nowych inspiracji, napotkałam informację
o spotkaniach organizowanych
w Lindau nad Jeziorem Bodeńskim przez Fundację Noblowską
prowadzoną przez księżnę Sonję
Berandotte. Rozpoczęłam korespondencję z organizatorami i po
kilkakrotnej wymianie e-maili
uzyskałam akredytację. Oczywiście trochę czasu upłynęło, zanim
przekonałam organizatorów, że
freelancer też gwarantuje napisanie artykułu w stopniu nie mniejszym
niż dziennikarz etatowy.
Dotarcie do Lindau wymagało
w pierwszym etapie przelotu do Zurychu, gdzie zatrzymałam się na jedną
noc w hotelu Limmathof nad rzeką
Limmat. Był to najtańszy hotel, jaki
udało mi się znaleźć w Zurychu,
a mimo to koszt
jednego noclegu
wynosił 112 euro.
No cóż, bywanie w wielkim
świecie kosztuje,
powiedziałam
sobie zgrzytając
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zębami, które nasiliło się do
stopnia bruksizmu, gdy przyszło mi zapłacić rachunek za
hotel w Lindau opiewający
na 432 euro. Wysokie koszty
zachęciły mnie do szukania racjonalizacji wydatków – wtedy
jeszcze nie wpadłam na pomysł
wożenia czajnika, ale kupiłam
termos! Napełniłam go wodą
w Warszawie i włożyłam do walizki. Gdy późnym wieczorem
dotarłam do hotelu w Zurychu,
przyjemnie było móc zrobić sobie kawę w pokoju, bez potrzeby
wychodzenia na zewnątrz i wydawania pieniędzy.
Podczas pobytu w Lindau praktykowałam zwyczaj
pobierania gorącej wody do
termosu podczas śniadania.
Uśmiechając się miło do kelnerek, mówiłam: Czy mogę prosić
o gorącą wodę? Jest mi potrzebna
do rozpuszczenia witamin, które
regularnie zażywam. Wszystkie
młode osóbki ochoczo spełniały prośbę
starszej pani.
Z Zurychu do Lindau jechałam
pociągiem, nie pamiętam dokładnej
ceny biletu – prawdopodobnie wynosiła kilkadziesiąt euro. Do tego dodajemy
bilet lotniczy w cenie 724 zł za i już
za nieco ponad
3000 zł mamy
przyjemność słuchania laureatów
Nagrody Nobla.
Pieniądze rzecz
nabyta, a możliwość obserwowania wielkich ludzi
– bezcenna.
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Do Lindau dojechałam koło południa i spacerkiem dotarłam do Insel Hotel. Pokój był ładny, śniadania
podawano na parterze w kawiarni, przez której okna
można było obserwować niespieszne życie mieszkańców
małego miasteczka.
Po zakwaterowaniu się w Insel Hotel Garni przy
Maximilianstrasse 42 poszłam poznać najbliższą okolicę.
Miasteczko okazało się pięknie położone nad jeziorem
Bodeńskim, praktycznie nietknięte przez wojnę, pełne
zabytkowych domów zdobionych malowidłami. Dziś
powiedziałabym – zdobione muralami z dawnych lat.
Poznałam też drogę do miejsca obrad, które znajdowało się w odległości około 30 minut spaceru od hotelu.
Odebrałam w recepcji materiały dla prasy oraz teczkę
z bajeranckimi napisami o kongresie zorganizowanym przez Fundację
Noblowską, która to teczka służy mi
do dziś jako służbowa.
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Otwarcie obrad miało bardzo elegancką oprawę,
między innymi w dużej mierze z powodu niebywale eleganckich kapeluszy jakie miały dostojne damy – księżna
Sonja i jej córka księżniczka Bettina, organizatorki całego
przedsięwzięcia. Wykłady rozpoczynały się następnego
dnia. Dla prasy było wydzielone miejsce na sali.
Ciekawie było posłuchać i porównać jak wykładają laureaci Nobla. Mówili o tym, co sami myślą, co
zbadali, co zaobserwowali. Praktycznie prawie nikt nie
mówił, co przeczytał u innych autorów, że też o słynnych
wytycznych po wszystkim nie wspomnę.
Po zakończeniu obrad odbyliśmy wycieczkę
statkiem po Jeziorze Bodeńskim i spędziliśmy kilka godzin na wyspie Insel Mainau.
Księżna Sonja Bernadotte wydała
cocktail na cześć dostojnych gości
oraz zwiedziliśmy ogrody, które
były przepiękne.
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Bruksela 2008
Po raz pierwszy w stolicy
Zjednoczonej Europy byłam na
początku marca 2008 r. w związku z konferencją prasową „European Colorectal Cancer Awarness Month”, która odbywała się
na terenie Parlamentu Europejskiego. Miejsce konferencji dotychczas bliżej mi nieznane i na
tyle atrakcyjne, że zdecydowałam się zainwestować w wyprawę. Koszty wyjazdu były następujące: bilet do Brukseli LOT-em: 317,41 zł (na pokładzie całkiem przyzwoite śniadanie – kanapka plus
pierogi z serem, napoje, wino, gazety wszystko wliczone
w cenę biletu), z Brukseli linią Brussels Airlines 518,17 zł
(na pokładzie wszystko
za pieniądze! nawet gazety i H2O), dwa noclegi w hotelu Eurostar, Boulevard Anspach 159-163
(tak dziwnie piszą tam adresy), przejazd na lotnisko
w Warszawie – 30,00 zł
przejazd z i na lotnisko
w Brukseli – 2 x 2,90 euro.
Wyżywienie tradycyjnie
nie było zbyt drogie.
Lot 235 był wyznaczony na 7.00, co spowodowało, że zerwałam się
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na równe nogi o 4.00 i pohałasowawszy sąsiadom, o 5.10 wsiadłam
do taksówki. Kurs do 6.00 rano
jest wg drugiej taryfy i na Okęcie
kosztował 30 zł. Odprawa przy
check-in bez problemów, ponieważ
wykrywacze przedmiotów zakazanych nie byli jeszcze do końca
rozbudzeni i niczego nie chcieli
oglądać w szczegółach. Miejsce
przy oknie, w towarzystwie dżentelmena zamieszkałego w Brukseli, z pochodzenia Polaka. Sąsiad
doradził mi, abym
jechała pociągiem.
Bilety na
pociąg kupuje się
na lotnisku. Linia
kolejowa jest na
poziomie -1. Autobusy na poziomie 0. Po kwadransie oczekiwania nadjechał
dość brudny pociąg, który zatrzymał się na Gare Nord, a potem na Gare Centrale. Po drodze z okien widziałam Atomium
– robi pewne wrażenie, ale podobno im dalej, tym lepsze. Nie zabiegałam więc o bliski
kontakt z tą budowlą. Z Gare Centrale kierując się w dół wąskimi uliczkami, po kilku
minutach doszłam do Grand Place, który
przede wszystkim wcale nie jest taki grand.
Dalsze 15 minut w dół i znalazłam się na
Bilet z lotniska do centrum Brukseli
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Boulevard Anspach. Przypadkowo
skręciłam w lewo i natknęłam się na
supermarket Anspach, w którym zrobiłam zakupy spożywcze. Hotel dostępny był od 13.00. Recepcja wyznaczyła mi pokój 507 na V piętrze. Wnętrze miłe i czyste, ale z pewnym mankamentem, jakim okazał się płatny
internet 8 euro za godzinę. Do tego
można dopisać twarde łóżko.
Po rozpakowaniu się przeszłam się przez Boulevard Anspach,
gdzie było dużo sklepików z towarami
za 1 euro sprzedawanymi przez
emigrantów. Pomna zasadzie nieopuszczania hotelu po zmierzchu,
wróciłam do pokoju około 18.00.
Usiłowałam włączyć telewizor,
jednak bez skutku – nie potrafiłam! Usnęłam nie jak w Meksyku przy dźwiękach Mariachi,
lecz w zupełnej ciszy. Obudziłam się o 1.00 w nocy – mój
organizm w podróży najwyraźniej
zawsze uważa, że jest w Ameryce.
Następnego dnia miałam
konferencję prasową. Na dotarcie na nią straciłam sporo energii
– najpierw poszukując na forach
internetowych, gdzie znajduje się
wejście dla prasy, a potem weryfikując znalezione w internecie dane
z realem.
Konferencja zaczynała się
o 10.00, więc o 9.00 ruszyłam na
podbój Europy środkami łączonymi – do Gare Centrale na piechotę,
a potem taksówką za 8 euro. Ze
studiów internetowych wiedziałam,
że wejście dla prasy jest po prawej stronie budynku PHS przy ul.
Wiertza. Znalezienie go nie było takie trudne, choć zespół budynków
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parlamentu tworzy trzy duże skupiska.
Wejście było niepozorne. W równie
niepozornej recepcji dla prasy odpytano mnie, po co przybywam. Panowie
od bezpieczeństwa zażądali paszportu
(tak, tak – nie dowodu osobistego, lecz
paszportu!), zrobili mi zdjęcie – na
którym nie mam miny zbyt przyjaznej
do świata i dali press ID. Tym samym
powiększyłam bazy danych osobowych Parlamentu Europejskiego!
Potem pracownica UE przeprowadziła mnie do sali, w której
odbywała się konferencja prasowa.
Ciekawostką były liczne kabiny tłumaczy gotowych do tłumaczenia
na język estoński lub węgierski
wszystkiego tego, co powiedział
pozyskany do promowania schorzeń jelitowych eurodeputowany.
Konferencja prasowa trwała około 30 minut i podczas niej
wygłoszono trzy referaty. Potem
wszyscy uczestnicy przeszli do
drugiego budynku, gdzie była
wystawa jelita grubego z różnymi
chorobami – fotografie narządów
wewnętrznych robią nieustanną
furorę! Można było przeprowadzać
wywiady z vip-ami, ale nie rwałam
się do tej roboty. Dziś po zrobieniu
pewnej liczby wywiadów wiem,
że to niekończący się kłopot dla
piszącego.
O ile dobrze pamiętam, debatowaliśmy o tzw. suchym pysku
– pewnie wszystkie fundusze poszły
na pensje demokratycznie wybranych eurodeputowanych i na kawę
dla dziennikarzy zabrakło. Kryzys,
wiadomo.
Po zakończeniu części oficjalnej wyszłam, aby sfotografować
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okolicę, ale okazało się, że nie mam planu miasta – został w hotelu. Dzięki zdeponowaniu w podświadomości
danych o topografii Brukseli udało mi się dojść do ronda Schumana, skąd drogę znałam na podstawie wcześniejszych studiów nad mapą.
Studiowanie w domu planu miasta, do którego
się wybieramy, jest bardzo pożytecznym zwyczajem.
Odbyłam długi spacer i schoParagon z Delheize
dząc ciągle w dół, po godzinie doszłam do Gare Centrale. Potem kierując się za Japończykami, doszłam
do Manneken Pis, który jest nie mniej
przereklamowany niż Floryda. Przy
okazji obejrzałam bliżej mi nieznaną
Madame Chapeau.

Następnego dnia wracałam do Warszawy. Bohatersko postanowiłam dojechać na lotnisko pociągiem,
co udało mi się, choć brak informacji na dworcu Gare
Centrale bije nawet socjalistyczne rekordy bałaganu.
Z innym podróżnym zbiorowym wysiłkiem udało się
jakoś dotrzeć do celu. Lotnisko w Brukseli w części odlotowej wydało mi się przestronne, a służby kontrolne
dociekliwe.

Czego nauczyłam się
podczas wyprawy do
Zjednoczonej Europy?
1. Nie należy rezygnować
w połowie przedsięwzięcia, niezależnie od tego jak pozornie źle układają
się sprawy.
2. W pełni przekonałam się,
że jeśli umiesz liczyć, licz zawsze
na siebie!
3. Polubiłam delikatesy Delhaize – dobre ceny i dobra oferta!
Podczas następnych wyjazdów zawsze starałam się robić w nich zakupy.
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Berlin 2009
Berlin przypadł mi do gustu i odwiedziłam go
jeszcze w styczniu i czerwcu 2009 r. bez specjalnych
celów naukowych, choć wizytę czerwcową skojarzyłam
z kongresem hematologicznym. Jednak zdobywanie
wiedzy we wnętrzach ICC Berlin nie było owocne – za
dużo małych korytarzy, zawiłej topografii, małych sal.
Amerykański rozmach wdrukował się w moje wyobrażenie o przestrzeni, jaka jest potrzebna dla kongresu
medycznego.
A tak wyglądało sprawozdanie z Berlina napisane
ex tempore.
Dzień pierwszy, czyli 3 czerwca 2009
Chyba częste treningi w dyscyplinie „przemarsz
z walizką i plecakiem 7 kg na odcinku dom – dworzec
centralny” podczas wyjazdów na wykłady po Polsce dały
dobre rezultaty, bo dziś przejście
tej trasy zajęło mi tylko 30 minut,
a zwykle trwało 40 minut – inna
sprawa, że dwa poprzednie przejścia
były w deszcz. Tak więc miałam trochę czasu, aby sobie poobserwować
dworzec i wypatrzyłam rzecz niesamowitą! Cywilizacja śródziemnomorska zaatakowała dworzec
centralny! Zamontowano na peronie
tablice (chyba elektroniczne) i można
poznać wcześniej skład pociągu, tj.
gdzie są jakie numery wagonów. Mój
wagon widniał jako pierwszy i miał
się zatrzymać w pierwszym sektorze,
więc musiałam przejść na sam przód peronu. Specjalnie
poprosiłam o miejsce w wagonie zwanym przeze mnie
tramwajowym, czyli dużym wspólnym przedziale, bo jak
nie ma tłoku, to można walizkę postawić obok siebie, jest
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metalowy podnóżek
i pulpit. Siedziałam
sama i wszystko miałam pod ręką.
Pociąg przyjechał o czasie, cały
ten duży wagon był
prawie wypełniony.
Fajnie jest poruszać się za granicą
po znanym terenie,
a za taki mogę już uważać teren Hauptbahnhof. Bez
zbędnych poszukiwań poszłam po bilety do kiosku Berliner
Info – kupiłam jeden całodniowy oraz jeden jednorazowy
rezerwowy, łącznie za 8,30 euro. Jutro rano mam zamiar
iść na kongres pieszo – wg Google Maps zajmie to około
30 minut.
W hotelu byłam w niespełna
godzinę od przyjazdu, trochę czekałam w kolejce po bilety, bo tam jest
też informacja turystyczna i trochę
czasu schodzi, zanim każdy podróżny dopyta się o swoje.
Jadąc S-bahnem, obserwowałam grupę 9 dzieci, które przebywały pod opieką dwóch starszych
pań – było ich sześcioro o wyglądzie
turecko-arabskim, hałasowały i kręciły się uczepione drążka niczym
na karuzeli. Na uboczu stało jedno
dziecko murzyńskie i jedno blondnordyckie – były w mniejszości i poza centrum zabawy!
W hotelu Wieland recepcjonista ten sam, co
w ubiegłym roku, ale pokój dostałam na innym piętrze
i dwuosobowy – ale płacę jak za jedynkę, tj. po 50 euro
za dobę. Wyposażenie, czystość pokoju bez najmniejszych
zastrzeżeń.
Po przekąszeniu kanapek i wypiciu yerba mate
(co za przyjemność!) poszłam do sklepu Jacka Wolfskina
na Kudamm, 15 minut spacerkiem. Kupiłam tam fajne
spodnie, mój rozmiar, zielone, przecenione z 65,95 euro na
49,95 euro. Zapytałam ekspedientkę jeszcze o inne rzeczy,
miałam wydrukowane strony z katalogu, więc było łatwo
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rozmawiać o szczegółach – w tym sklepie nie
mieli, poprosiłam, żeby sprawdzili w komputerze, czy są dostępne w innym sklepie. Akurat
była awaria komputera, zapytałam „awaria
w Niemczech?!” więc dziewczę zadzwoniło
i ustaliło, że bluza jest w sklepie przy Friedrichstrasse.
Wróciłam z zakupionymi spodniami (zapłaciłam gotówką)
do hotelu i zaraz lunął spory deszcz. Przeczekałam i ponieważ była dopiero 17.30, zdecydowałam się pojechać na
Friedrichstrasse. Przymierzyłam bluzę i stwierdziłam, że
świetnie leży, a poza tym jest bardzo dobrej jakości – ma
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takie między innymi
GOPR. Cena niestety
– bankruptcy!!! – 229
euro, więc zapłaciłam
kartą, plus wypatrzyłam identyczne jak
pierwsze spodnie, tyle
że w wersji zimowej,
z podwójnej warstwy
jakichś nowoczesnych
tkanin, też przecenione na 78 euro. W hotelu
przymierzyłam wszystko jeszcze raz, jak ulał,
a do tego spodnie i bluza bardzo ciepłe, więc
myślę, że będzie to dobry strój na zimę, na co dzień i koło domu. No i oczywiście
na wyjazdy.
W czasie podróży do Berlina czytałam przewodnik
po Chile i doszłam do wniosku, że powinnam zmodyfikować moją trasę RTW.
Najnowsza wersja mojej podróży dookoła świata
jest następująca: Warszawa – Singapur/Hongkong – Auckland – Papeete – Wyspa Wielkanocna – Santiago de Chile – Calama / San
Pedro de Atacama
– Santiago de Chile
– Warszawa.
I tym miłym akcentem kończę, mówiąc Wam
C m o k -cmok-cmok, berliński smok

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Barcelona 2008
Rok 2008 upływał mi pod znakiem wypraw
dziennikarskich do krajów hiszpańskojęzycznych, w lipcu
bowiem pojechałam do Barcelony na konferencję Euroscience, o której dowiedziałam się podczas konferencji
w Lindau, gdzie Nobliści dawali wielce filozoficzne
wykłady i automatycznie pomyślałam, że będzie tak
samo. Tymczasem do Barcelony przyjechał tylko jeden
wykładowca z Lindau – prof. Ciechanower.
Obrady Euroscience odbywały się w Fiera Barcelona, dokąd udałam się na piechotę. Dojście do miejsca
obrad zajęło mi 1,5 godziny, wliczając w to robienie
zdjęć po drodze. Z powrotem szłam objuczona dodatkowo gadżetami zjazdowymi, których wzięłam parę
sztuk, jako że były inne niż na kongresach medycznych.
Hala zjazdowa budową przypominała berlińskie ICC
– dziesiątki małych sal niczym komórki do wynajęcia,
w których jest duszno i tłoczą się głodomory wiedzy,
marzące o sławie i karierze naukowej.
Z tajemniczych powodów zjechało się bardzo
dużo dziennikarzy, tak że nawet
rejestracja była podzielona na trzy
grupy liter wg nazwisk. Dostałam
ID i poszłam odszukać press center, które zwykle jest w lekkim
ukryciu. Podobnie jest z informacjami o bezpłatnym wstępie
dla dziennikarzy do większości
muzeów w Europie. Dziennikarz
jest w końcu od zdobywania informacji, a nie od wchodzenia bez przeszkód, więc drobne utrudnienia nie
stanowią problemu.
Centrum prasowe, choć bardzo wielkie, nie grzeszyło wygodą. Stał tam cały tłum komputerów będących
reklamowym gniotem z myszami na zbyt krótkich kablach i ekranami ustawionymi zbyt daleko. Na początku
był problem z wysyłaniem e-maili – pewnie wstawili
wersję do testowania w zakładach pracy, w których nie
wolno wysyłać maili i nie pomyśleli, że dziennikarze mają
akurat taką pracę, która polega na wysyłaniu korespondencji. Byłam świadkiem, gdy dziennikarka objaśniała ten
szczegół młodemu personelowi. Po 2 godzinach odblokowali wysyłanie e-maili. Dostałam przy rejestracji nazwę
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użytkownika i hasło,
ale nie dostałam
nazwy sieci – a wyświetlało się tam co
najmniej kilkunastu
dostawców internetu. Zapytałam jednego młodzieńca,
ale też nie wiedział.
Ponieważ powtórzył
się problem z czytaniem sieci, poprosiłam go o pomoc,
ale niewiele zdziałał
– zawołał speca od
komputerów, a ten
orzekł, że trzeba
odłączyć jakiś protokół IP6. Mimo zjednoczenia sił
nie udało nam się tego dokonać. No, jedna wielka chała,
jakiej już dawno nie widziałam.
Sam wykład o mózgu –
mocno przestrzelony tytuł, za
dużo reklamy w tytule, za mało
treści w wykładzie. Główny wykładowca rozwlekle opowiadał
o komórkach zwanych astrocytami – bo jak powiedział, lubi je,
no, ale to jeszcze nie powód żeby
zbaczać z tematu. W drugiej części, która miała w tytule Jak wykorzystać wiedzę o mózgu,
kolejny wykładowca popisywał się tym, czego udało mu
się do tej pory o mózgu dowiedzieć. Zamiast męczyć
się w źle zorganizowanym press center i na marnych
wykładach, postanowiłam solidnie zwiedzić Barcelonę.
Była tego warta!
No to następnego dnia poszłam w kierunku
morza, ulicą o nazwie via Laientana i lekko skręcając
w prawo, trafiłam prosto na katedrę, która, jak to katedry
gotyckie, była wielka, mroczna i wspaniała. Zwiedzając ją,
myślałam o tym, że demokracja – cokolwiek to oznacza
– nie może poszczycić się niczym wielkim, co przetrwa
wieki, skoro główne inwestycje demokratycznych rządów
idą na mielenie głupot w parlamentach i zbrojenie wojsk,
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które wykonują akcje eufemistycznie zwane pokojowymi.
W demokracji każde świństwo, podłość, ułomność ma
swój elegancki eufemizm.
Nieoczekiwanie na wewnętrznym dziedzińcu
ujrzałam… stadko gęsi. Co one tam robiły, Bóg jeden
i może ksiądz proboszcz katedry raczyli wiedzieć! Może
chroniły katedrę niczym Rzym przed ogniem, bo faktycznie co jakiś czas niebywale głośno darły dzioby, no
bo nie mordy. Na dziedzińcu katedry są groby z XVII
wieku, na jednym powiedzmy nagrobku, po którym
depczą turyści, efektowna
trupia czaszka ze skrzyżowanymi piszczelami.
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Dalej szłam wąskimi uliczkami dzielnicy Barri
Gòtic, która cała jest nastawiona na życie z turystów i zawalona gadżetami made in China. I tak powoli doszłam
do Passage Colom, który jest nadmorskim bulwarem,
a po skręceniu w prawo trafiłam pod kolumnę Kolumba
oraz do portu i wylotu la Rambla. Sfotografowałam
Kolumba, który wskazuje na morze, ciekawe w jakiej
mierze zgodnie z kierunkiem swojej wyprawy. Na marginesie ptactwo nic sobie nie robi z pomnika wielkiego
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odkrywcy i regularnie go ozdabia.
Odwiedziłam też centrum
handlowe Mare
Magnum, wybudowane właściwie na
wodzie. Wewnątrz
nic ciekawego co
warto byłoby kupić,
zjadłam więc lunch.
Posilona udałam się
w drogę powrotną,
gdy okazało się, że jesteśmy odcięci od lądu! Otóż droga
z desek prowadząca do Mare Magnum jest rozsuwana
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i tak powstaje droga wodna dla cumujących nieopodal
jachtów. Akurat trwała międzynarodowa impreza żeglarska i jachty sunęły dobre pół godziny! Oglądałam je
siedząc na ławeczce i pstrykając zdjęcia, w towarzystwie
turystki z Londynu podróżującej z dwoma córkami,
którą upatrzyłam sobie do konwersacji po angielsku.
W końcu połączyli nas z lądem i poszłam przez
la Rambla – ani za pierwszym razem, ani teraz nie
podobało mi się – moim zdaniem urody nie ma to za grosz.
Oczywiście tłumy turystów
i masa gadżetów, restauracji,
portrecistów itp. Było południe i słońce grzało nielicho,
tak że moje brązowe spodnie
okazały się stanowczo za grube. Pomyślałam, że nie wyrobię w nich jutro, gdy pojadę
na cały dzień do parku Güell.
No i jak spod ziemi wyrósł
przede mną sklep Desigual.
Weszłam, a tam w środku takie czadowe i kolorowe ciuchy,
że aż coś człowieka ciągnie do zakupów. Opanowałam
się częściowo, ale nie na tyle żeby nie kupić sobie bajeranckich szortów.
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Zastanawiałam się, gdzie
w Barcelonie można spędzić niedzielę.
Pierwotny plan przewidywał wizytę
w parku Güell. Nazwa wywodzi się
od nazwiska bogatego hiszpańskiego
hrabiego, który chciał odizolować się
od swoich przyjaciół i jednocześnie
wesprzeć utalentowanego młodego
artystę, więc zlecił Gaudiemu zbudowanie parku. Park był nieczynny, no
to wypadało udać się po bożemu do
kościoła, czyli do Sagrada Familia. Ze
sknerstwa (oszczędzanie na komunikacji) przetykanego elementami rozrzutności (zakupy odzieżowe) ruszyłam na piechotę wystrojona w szorty,
które okazały się super trafionym
zakupem! Przewiewne, szerokie, a gdy
zawieje wietrzyk, nogawki wesoło
trzepocą na wietrze. W porównaniu
z tymi grubymi, w których przyjechałam z Warszawy do upalnej Barcelony, przyniosły fantastyczną ulgę.
Świetny zakup okazał się przydatny
na inne eskapady i spodnie służą mi
do dziś. Po drodze okazało się, że
mogę zobaczyć tutejszy Łuk Triumfalny – bardzo ładny, nawet chyba
bardziej stylowy niż paryski, w kolorze ceglastym. Zamierzałam obejrzeć
szczegóły, ale na chodniku siedziała
spora grupa wesołych punków, którzy zaczęli do mnie wołać foto! foto!
Udając głuchą staruszkę, oddaliłam
się bez zbędnej zwłoki – jak można
określić to tempo w języku urzędowym. Myślę, aby tę rolę dopracować
i mówić bezgłośnym szeptem tarda,
tarda – głucha po łacinie i chyba podobnie w innych łacińskich językach.
Po drodze robiłam zdjęcia różnych
śmiesznych nazw i znaków. Ulice zdecydowanie puste, czynne tylko liczne
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tu kawiarnio-ciastkarnio-piekarnie.
W jednej z nich wypiłam herbatę i na
tutejszą modłę zjadłam dwa małe
ciasteczka francuskie.
Do Sagrada Familia dotarłam
w 1,5 godziny. Kościół chyba na całym świecie jest łasy na pieniądze, bo
na pytanie o zniżki dla dziennikarzy
powiedzieli, że to placówka prywatna i zniżek nie ma. Wewnątrz poza
zachwytem nad dziełem Gaudiego
spore rozczarowanie, bo trwał tam
remont. Nie zauważyłam żadnych
oznak, że jest to czynny kościół. Gaudi
rozpoczął pracę nad Sagrada Familia
w 1882 roku i trwała ona przez 40 lat
aż do jego śmierci!
Artysta to genialny co do
formy dzieła, kształtu, treści i takie
niesamowite wymyślił efekty świetlne,
że nigdzie indziej w żadnym kościele
tego nie widziałam. W porównaniu
z mrocznymi i ponurymi katedrami
gotyckimi widać, że używa on światła
jako budulca! Oglądanie wszystkiego zajęło mi około godziny. Można
było jeszcze wjechać windą pewnie
na którąś z wież, ale przewidywany
czas oczekiwania w kolejce 60 minut!
Do parku Güell zamierzałam
wybrać się nazajutrz. To dość daleko
od centrum, a do tego na wzgórzu,
więc zastanawiałam się, jak tam dotrzeć. Można teoretycznie dojechać
dwoma autobusami miejskimi albo
metrem z przesiadką. Zdecydowałam
się na wykupienie biletu na autobus turystyczny za 20 euro (wersja
jednodniowa, można za 26 euro
dwa dni). Autobusy te są świetnie
zorganizowane, objaśnienia są w 8
językach przez słuchawki, dwie trasy czerwona i niebieska (oddzielne
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bilety!). Jechałam czerwoną, bo miała park Guell na
swej trasie. Od przystanku autobusu turystycznego
jest jeszcze około 500 m pod górkę. Już przy wejściu do
parku widać, że to odlotowe miejsce, niczym z filmów
dla dzieci. Wprawdzie nie przepadam za tym kląskaniem
o wewnętrznym dziecku w każdym człowieku, ale w wypadku Gaudiego chyba coś musiało być z tym dzieckiem.
W parku różne stwory, łuki, płoty, zawijasy – wszystko
w dwu tonacjach – kamiennej beżowobrązowej i takiej
z drobnych kawałków mozaiki.
Co zwraca
uwagę w Barcelonie,
to prawie wyłącznie
ciepłe kolory i dzięki
temu Gaudi jest tak
bardzo fotogeniczny. Również kształty
jego dzieł znakomicie pokazują światło.
Zwiedzanie parku zajęło mi około godziny. Potem znów wsiadłam do autobusu turystycznego i obejrzałam sobie Barcelonę z górnego pokładu. Przejeżdżałam między innymi obok stadionu FC
Barcelona – ohydny od strony architektonicznej, powinno być zabronione w mieście tak wybitnego architekta
budowanie takich szkaradzieństw.
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Jeszcze zwraca uwagę bardzo płynny ruch samochodowy, szerokie ulice, jakoś dobrze zsynchronizowane światła, no i kulturalni
kierowcy, starannie zatrzymujący
się przed pasami, światłami. Gdy dojechałam do Plaça
Catalunya, to okazało się, że warto było wstać wcześnie,
bo około godziny 13.00 kolejkę czekających na autobus
tworzyło jakieś kilkaset osób.

Dzięki temu, że wcześniej wytropiłam przystanek autobusów jadących na lotnisko, zaoszczędziłam
16,95 euro. Taksówka kosztowała 21 euro, a aerobus
4,05 euro. Podczas podróży na lotnisko aerobusem
moja walizka ciągle zjeżdżała na nogi kobiety siedzącej
naprzeciw mnie. Gdy przeprosiłam i wyraziłam zamiar
przestawienia walizki w inne miejsce, kobieta bez cienia zniecierpliwienia oświadczyła I’m fine! Na takie
entuzjastyczne zapewnienie powiadam musisz być from
US. Oczywiście! Miło sobie pogawędziłyśmy z nią i jej
towarzyszem. Pytali o przemiany w Polsce i która z nich
była największa. W takich razach zawsze odpowiadam:
Największa przejawia się w tym, że możemy o tych przemianach rozmawiać w Barcelonie, Nowym Yorku, Paryżu
czy gdzie tam jesteśmy. Informacja o słabym dolarze
zrobiła na nich duże wrażenie, jak również to, że Polacy
mogą teraz przyjeżdżać do Nowego Jorku tylko na zakupy, a wiadomość, że po zakupach powracają do kraju
przodków, wręcz rozłożyła moich rozmówców na łopatki.
Lot powrotny bardzo przyjemny, lotnisko w Barcelonie sympatyczne, oczywiście kupiłam sobie dwa
gadżety podróżnicze – myślałam, że już mam wszystkie,
a tu siurprajz! Nie wszystkie!!!

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Düsseldorf 2009
Uczestniczyłam w konferencjach
dziennikarskich w 2009 w kilku miastach,
takich jak Düsseldorf, Budapeszt, Paryż.
Do Düsseldorfu wybrałam się na
kongres o stwardnieniu rozsianym oraz na
konferencję prasową na ten temat. Wylot
z Warszawy 9 września 2009 roku rano.
Mieszkaliśmy w hotelu Innside Düsseldorf Seestern przy Niederkasseler Lohweg 18a. Gdy przyjechałam koło godziny 11.00, pokój
nie był jeszcze dostępny, więc zostawiwszy bagaż pojechałam na kongres. Po zarejestrowaniu się obejrzałam
wystawy. Obrady rozpoczynały się dopiero następnego
dnia. Na wystawie urządzonej w trochę innej stylistyce
niż kongresy kardiologiczne można było obejrzeć różne modele nerwów i mózgu, obrazujące na czym polega
stwardnienie rozsiane. Gdy wróciłam do hotelu, mój bagaż był już w pokoju. Okazało się, że internet jest dodatkowo płatny. Jak to bywa w takich razach, cena zbójecka. Powiedziałam sobie – never! Zbójców nie wspieram.
Zadzwoniłam do domu i przez chwilę porozmawiałam.
Komórka jest więc najbardziej niezawodnym gadżetem
w podróży.
Hotel Innside jest w typie,
za którym nie
przepadam – nadmiernie wystylizowany, zimny,
a na środku pokoju przezroczysta
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kabina prysznicowa. Czego to ludzie nie
wymyślą! Wieczorem na starym mieście
było spotkanie wszystkich dziennikarzy
obsługujących kongres, ale uznałam, że
nie jest to obowiązkowy punkt programu. Następnego dnia pojechałam kolejką elektryczną, a potem autobusem kongresowym na obrady. Widać taka już jest
poetyka wszystkich centrów kongresowych, że muszą być zlokalizowane gdzieś
w krzakach na obrzeżach miast. Press room marny –
jakiś kawałek korytarza odgrodzony od wystawy, bez
dostępu bezprzewodowego do internetu, wyposażony
w dwa komputery z minionej epoki. Wczesnym popołudniem była konferencja prasowa, a następnego dnia
wieczorem sympozjum o postępach w leczeniu stwardnienia rozsianego.
Przeglądam swoje notatki z tych spotkań – pierwszy opis kliniczny SM był już znany w 1421 roku, a pytanie o przyczynę tego schorzenia pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Do Warszawy wróciłam 11 września rano. Düsseldorf był też miejscem, gdzie poszerzyłam swoją wiedzę
o pojęciu szok kulturowy oraz przekonałam się, że nie
wszystkie dworce w Niemczech
są tak piękne jak
Hauptbahnhof
w Berlinie. Poznałam też w praktyce, jak multi-kulti
zmienia krajobraz
miasta.

Tygrysi skok w dziennikarstwo
A oto sprawozdanie
pisane na gorąco
w Düsseldorfie
Powodem wyjazdu jest
kongres ECTRIMS 2009 poświęcony sclerosis multiplex. Ucieszyłam się na wiadomość, że
będę mogła zobaczyć wielki świat,
do którego wyjechali moi koledzy
w latach osiemdziesiątych, decydując się na emigracyjny los. Lot
spokojny, pogoda ładna, lądujemy
około 11. Pierwsze wrażenie z budynków niewielkiego lotniska
– wylądowaliśmy w jakimś tutejszym Wrocławiu! Czeka na mnie
kierowca – starszy pan, któremu
samochód gaśnie na jakimś skrzyżowaniu.
Za pierwszym razem na obrady pojechałam taxi.
Na początku kongres jeszcze się rozkręcał i nie wszystko działało jak potrzeba.
Pochodziłam po centrum głównie pod kątem robienia zdjęć,
a także poprosiłam dwie osoby, aby pstryknęły mi fotki.
Jedna z nich fachowo posługiwała się moim aparatem
i zrobiła zdjęcie w dwu projekcjach – okazała się członkiem www.photoblog.com! Stoiska jeszcze się rozstawiały,
więc poszłam na sesję satelitarną, a tam nudy na pudy.
Hotel jest w tonacji „nowoczesny”, a krany to mogą
ubiegać się o mistrzostwo świata w niefunkcjonalności.
W barku, na poczet którego wprowadzono numer mojej
karty do systemu hotelowego, butelka coli, soku i wody
mineralnej! A nuż gość wypije jeden sok i nie zapłaci!
Internet płatny 24 euro za dobę lub 8 euro za godzinę,
jest wtyczka kablowa, nie ma żadnych sieci publicznych
– słowem biorą gości głodem! Ale niedoczekanie, nie zostawię im ani jednego centa więcej, niż muszę.
Przejrzałam papiery i poszłam spać w moim pokoju
à la szkło i metal. Niemcy mają dobre wyposażenie sypialni
– materace, pościel, łóżka wszystko sympatyczne i w dobrym gatunku. W miarę wyspana rano napisałam tekst.
Przed obradami poszłam do Shadow Arcaden,
gdzie kupiłam bajerancką kurtkę na zimę Jacka Wolfskina
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model 5th Avenue Coat za 249,95
euro płatne cahsem. Następnie
wsiadłam w S-bahn 78 i dopytując się, dojechałam do Messe Ost.
Z wprawą bywalca kongresowego zaopatrzyłam się
w dwa lunch-boxy, jeden zjadłam w biurze prasowym, które
charakteryzowało się tym, że miało
jedno stanowisko z komputerem
stacjonarnym z dziwną, w połowie
niedziałającą gumową klawiaturą
oraz było to jedyne miejsce bez zasięgu wi-fi!
Przypadkowo ustaliłam, że
wi-fi jest wszędzie w CCD z wyjątkiem centrum prasowego. Widocznie
organizatorzy uważali, że dla dziennikarzy najważniejsze są konferencje prasowe,
a reszta nie liczy się kompletnie.
Po długich poszukiwaniach udało
mi się znaleźć pomieszczenie, gdzie miała
się odbywać konferencja prasowa. Jak powiedział jeden
z nadchodzących dziennikarzy, było to najtrudniejsze do
znalezienia pomieszczenie w całym CCD. O 14.40 wyproszono nas z niego, oświadczając, że będzie re-opening
o 15.10, co w istocie nastąpiło o tej godzinie. Panowie
prelegenci gadali nowomową, zaproszona pacjentka
czuła się tak, jakby była zdrowa. Słowem wszystko było
cudnie. Ciekawa była wiadomość o nowych lekach, jakoby
regenerujących tkankę nerwową. Wróciłam do hotelu by
taxi za 12,90.
Wnioski z Düsseldorfu
Miasto niezbyt urodziwe, prowincjonalne, bez
duszy jaką ma Berlin na każdym kroku, dziwne wpływy
japońskie (ogród, cała ulica), dość sprawna komunikacja
jak to w Niemczech. Kongres taki sobie, zdecydowanie
mniejszy niż kardiologiczne, trochę literatury za free,
sympatyczni dziennikarze z Buenos Aires, których poznałam, czekając na konferencję prasową, organizacja
biura prasowego najgorsza z jaką się spotkałam. Wyjazd
w sumie dość przyzwoity, hotel zbyt modern.

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Budapeszt 2009
Listopad jest podobno najmniej zalecanym
miesiącem do podróżowania samolotami z powodu
mgieł. Przekonałam się
o tym, lecąc do Budapesztu
na konferencję poświęconą
lekom złożonym w leczeniu nadciśnienia tętniczego.
Leki te, określane mianem
fix combination, przeżywają
swoją drugą młodość i dorobiły się nawet specjalnych kongresów. Ostatni był
w Brisbane i nawet miałam akredytację, ale zabrakło mi
silnej woli oraz zasobów finansowych na zrealizowanie tej
ekspedycji. Mimo parogodzinnego opóźnienia dotarłam
w końcu do Budapesztu. Mieszkałam w hotelu na wyspie
św. Małgorzaty. Powrót do Warszawy bez większych
wrażeń, ale dopiero po wylądowaniu dowiedziałam się,
że Okęcie było zamknięte z powodu mgły i ten lot był
pierwszym, jaki przyjęto po kilkugodzinnej przerwie.

A więc od początku – podróż z przygodami z powodu mgły w Budapeszcie –opóźnienie 4 godziny (z czego
2 godziny w samolocie i 2 godziny na lotnisku). Do hotelu dotarłam więc około 16, na patataj odświeżenie się
i przebranie w strój biznesowy. Pojechałam na obrady
– jak się chrzani, to wszystko – kierowca zabłądził, bo tu
też straszna mgła zrobiła się pod wieczór. Przybyłam na
konferencję lekko spóźniona.
Budapeszt dzień drugi

Budapeszt na gorąco
Dzień pierwszy

Jest 23.21, piątek, najprzyjemniejsza część dnia
na każdym wyjeździe. Siedzę sobie w pokoju, wgrałam
zdjęcia do komputera i piszę sprawozdanie. Oczywiście
jak podejrzewałam nie ma tu bezpłatnego dostępu do
internetu. Za 45 minut jednorazowego dostępu płaci się
1000 forintów (16,30 zł), niezależnie od tego, jak długo
siedzi się w internecie – jest taki abonament zdrapkowy na
jedno logowanie. Kupuje się w recepcji. Normalne zwyczaje
tzw. hoteli biznesowych. Hostele by zbankrutowały, gdyby
stosowały takie zasady dostępu do internetu!

49

Chyba już moja natura Strusia Pędziwiatra jest
ugruntowana, bo spało mi się dobrze – wygodne łóżko,
cicho, no i trochę zmęczenia robi swoje. Wstałam koło 6.00
i niewiele później zeszłam na śniadanie. Menu typowe
hotelowe, oczywiście z dodatkiem salami, której zjadłam
dwa plasterki – jawi mi się jako jedna sól! Natomiast mają
dobre ciasto – babka piaskowa dwukolorowa. Pieczywo
watowate. Acha, na śniadanie zeszłam z własną yerba mate,
w tym kubku czerwonym termosowatym przywiezionym
ze zjazdu. Nie degustowałam ani kawy, ani herbaty. O 9.00
wycieczka autokarowa po mieście. Przewodniczka mówiła
zrozumiale po angielsku, więc można było się czegoś
dowiedzieć – na przykład bazylika jest
wtedy, gdy są święte relikwie, a katedry
nie mają relikwii. I dlatego jest bazylika
św. Stefana – monumentalna, prawie jak
Bazylika św. Piotra w Rzymie. Około 13
wylądowaliśmy na statku, którym pływaliśmy po Dunaju, spożywając dinner.
Cmok-cmok, Wasz węgierski smok

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Paryż 2009, luty

Paryż 2009, grudzień

W 2009 roku uczestniczyłam w dwóch konferencjach prasowych zorganizowanych w Paryżu. Jedna
z nich odbyła się w lutym i poświęcona była
nowym metodom leczenia osteoporozy.
Mieszkałam w hotelu
Le Méridien. Struktura podróży typowo ro- Ekran powitalny hotelowego otv
bocza – wyjazd rano, konferencja od 14.00 i powrót następnego dnia w południe. Przeglądając zdjęcia, dopisałam do listy
paryskich konferencji jeszcze
jedną bardzo ciekawą o rimonabancie, która była w czerwcu 2006 r. Lek o interesującym
mechanizmie działania, jednak
nie wszedł do szerszego użycia Internet jest, ale płatny
z powodu dużej częstości występowania depresji.
Równie elegancka jak mechanizm działania
była oprawa konferencji, która odbywała się w Hilton
Paris. Hotel ten ma najlepszy serwis kelnerski, z jakim
się spotkałam. Niewidoczny, a działa znakomicie! Bez
nachalnych „czym mogę pani służyć?”, które to pytanie
ma w sobie zamysł uczynienia nieporadnej gapy z każdego człowieka. Bez porywania talerzy sprzed nosa
przed zakończeniem konsumpcji, jak to było Rathaus
Hotel w Wiedniu, bez oczekiwania godzinami na zabranie niepotrzebnych rzeczy ze
stołu. Znakomity hotel i nie
dziwię się, że mieszkali w nim
uczestnicy turnieju na kortach
imienia Rollanda Garrosa.

Elegancka pod względem naukowym i intelektualnym była konferencja w grudniu 2009 roku w Paryżu
zorganizowania przez znany mi wcześniej R3I. Liczba amatorów podróży do Paryża w krótki grudniowy
dzień była niewielka. Nie więcej niż kilkadziesiąt osób
siedziało rozrzuconych na pokładzie dużego boeinga
737. Poranek był mroźny i pogodny, dzięki czemu bez
przeszkód, nawet nieco przed czasem wylądowaliśmy
na lotnisku CGD w Paryżu.
Po odbyciu wcześniejszych studiów nad możliwościami dotarcia do hotelu uznałam, że najlepszy
będzie przejazd autobusem lotniskowym
dowożącym pasażerów w okolice Łuku
Triumfalnego. Przewodniki informowały,
że autobus zaczyna bieg
w okolicy wyjścia numer trzydzieści cztery.
Zalecano wcześniejsze
nabycie biletu, bo na
pokładzie autobusu
wymagano dokładnie
odliczonych pieniędzy. Trochę zagubiona w przestrzeni
lotniska zapytałam stojącego przy wyjściu ubranego
służbowo młodzieńca o miejsce sprzedaży biletów. Spojrzał zdziwiony i nie odklejając papierosa od czerwieni
wargowej wymamrotał „ale gdzie pani chce jechać, bilety,
jakie bilety, ja nic nie wiem” – dodał na wszelki wypadek. Dalsza konwersacja przerastała jego możliwości.
Po chwili eksploracji przestrzeni zorientowałam się, że
kiosk sprzedający bilety jest po drugiej stronie jezdni
okalającej budynek przylotów. Ozdobiony plakatami
zachęcającymi do wcześniejszego zakupu biletów, stanowił najlepszy z przykładów chaosu informacyjnego
GDC, bo w środku nie było żywej duszy.
Francja właściwie nie jest taka irytująca, jeżeli
człowiek wie, co go spotka, czy raczej że spotka go zawsze
zupełnie coś innego, niż wskazywałaby na to logika
Po trzech kwadransach dojechaliśmy do Rue
Carnot. Kierując się zgodnie ze wskazaniami mapy,

Koloryt jak to w lutym
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Tygrysi skok w dziennikarstwo
dotarłam do avenue Marceau i po
kilku kolejnych metrach do zamówionego hotelu przy rue Vernet,
która była małą, zasypaną niedopałkami i pustymi kartonami
uliczką nieopodal Champs Elysees. Dziesiątki takich
uliczek oplatały tę słynną aleję, po której przechadzał się
podobno sam doktor Judym. Musiał on niechybnie być na
wycieczce sponsorowanej przez small pharma, zwaną we
współczesnych mu czasach dla zmylenia pogoni apteką,
z którą był w zmowie asortymentowej, no i cenowej oczywiście. Że też nikt tego nie wykrył, nie napiętnował tej
zuchwałej ekspedycji
i nie skierował Judyma
na właściwe miejsce,
czyli do przychodni
dla potrzebujących! –
pomyślałam.
Tradycją godną naśladowania przez
każdego polskiego lekarza obarczonego
przymusowym dziedzictwem poglądów tej sztandarowej postaci polskiej
literatury, było więc pójście śladami powieściowego bohatera. Nie mając szans na uwolnienie z okowów stereotypowego myślenia, jako program wolnego popołudnia zaplanowałam więc spacer po Polach Elizejskich.
Hotelowa recepcja była miłym zaskoczeniem –
nie tylko mówiono po angielsku, ale nawet rozumiano
moją niechęć do przebywania w pokoju śmierdzącym
papierosami, który pierwotnie przydzielono mi na piątym
piętrze. Co więcej, uczynnie przeniesiono mi walizkę
do innego pomieszczenia, nie wyczekując
demonstracyjnie na
jednodolarowy napiwek. Szokiem był
brak dostępu do internetu. Przekonanie,
że współczesny profesjonalista za poważne
pieniądze wydane na
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hotel będzie oczekiwał całodobowego dostępu do
bidetu, a nie do internetu, poważnie mnie zastanowił.
Gotowość do wydania dodatkowych dwudziestu euro za całodobowy dostęp do sieci oceniłam jako
niczym nieuzasadnioną rozrzutność i postanowiłam
ćwiczyć się w cnocie abstynencji internetowej.
Szło mi nieźle w obywaniu się bez internetu,
ale pomyślałam, że krótki kontakt z siecią z pewnością
da się zaaranżować podczas spaceru po Polach Elizejskich. No, gdzie jak gdzie, ale w pępku świata, za jaki
każdy bez wyjątku Francuz uważa swoją ojczyznę, stolicę
i jej główną promenadę, kontakt z wirtualną przestrzenią
z pewnością musi być szeroko dostępny – pomyślałam.
Szłam niespiesznym krokiem, mijając kolejne słynne
sklepy, liczne kawiarenki i restauracje. Siedzieli w nich
tłumnie mieszkańcy Paryża i nikt, ale dosłownie nikt
z nich nie miał przed sobą laptopa. Nigdzie, ale to przenigdzie nie było znaku @ ani kuszącej oferty „internet
całodobowo” – przypominającej złaknionym turystom,
że tu właśnie mogą zaspokoić swe e-żądze oraz nałogi.

Tygrysi skok w dziennikarstwo

Nałogiem któremu oddawał się każdy Francuz
i każda Francuzka powyżej lat kilkunastu nie było surfowanie po sieci, lecz palenie papierosów. W żadnym
innym kraju nie widziałam tylu palących w każdym
miejscu, kawiarni, przed sklepami, w restauracjach,
barach, co w Paryżu. Zaciągali się łapczywie, nie odrywając papierosa od ust, a większość twarzy nosiła
znamiona facies nicotinica.
Przed powrotem do hotelu wstąpiłam do pobliskiego sklepu spożywczego, ciągle poszukując prezentu
dla męża. Nieznany gatunek czekolady w czarnym
opakowaniu wydał mi się sympatycznym upominkiem.
Podając czekoladę dziewczynie w kasie, zapytałam
o dostęp do internetu.
Dziewczyna zastanowiła się przez dłuższą chwilę,
po czym odrzekła:
– A wie pani, że internet w tej części Paryża nie
jest modny.
Powróciłam do hotelu i szybko usnęłam zmęczona podróżą, spacerem i wrażeniami. Rano ciągle
zastanawiałam się nad bidetami, obowiązkowo będącymi
na wyposażeniu nawet najmarniejszych hoteli w całej
Francji. Odpowiedź znalazłam dopiero po dłuższej chwili
nieprzerwanych rozmyślań na śniadaniu.
Jedzenie, smakowanie, delektowanie się było pasją i sportem narodowym Francuzów. Zainteresowanie
stanem wątroby i przebiegiem trawienia – naturalną
konsekwencją i nie mniejszą pasją. Pierwsze miejsce
w Europie w sprzedaży leków poprawiających funkcjonowanie wątroby było tego wymownym dowodem.
Dlaczego więc wydalanie, będące naturalną konsekwencją
jedzenia i trawienia, miałoby być pozbawione jakieś
szczególnej atencji? Miałam podejrzenie, że odkryłam
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nieznaną do tej pory prawidłowość: przewód pokarmowy we wszystkich jego aspektach funkcjonowania
od pierwszego do ostatniego odcinka, na całym swym
przebiegu jest w centrum uwagi Francuzów.
– A może to tylko logiczna konsekwencja u narodów szczycących się znakomitą kuchnią? – pomyślałam.
– W końcu Włosi, równie rozmiłowani w smacznym
jedzeniu, też lubowali się w bidetach. Jednak podróże
kształcą i pobudzają do myślenia – uznałam.
Śniadania serwowano w eleganckim pomieszczeniu na poziomie minus jeden. Sala była utrzymana
w tonacji seledynowej. Zgranie koloru obić mebli z kolorem szlaczków na talerzach niewątpliwie robiło wrażenie.
Samo jedzenie,
jak to we Francji, było bardzo
smaczne. Jedynie watowate
pieczywo nie
umywało się do
polskiego chleba na zakwasie. Skusiłam się na dwa gatunki melona
oraz cienki plasterek szynki parmeńskiej, która pod
każdą europejską szerokością geograficzną jest zbiorem
przesolonych i wysuszonych włókien mięsnych, w żadnym wypadku niedających się pokroić obowiązkowo
tępym nożem, który leży na każdym hotelowym stole
od Lizbony po Moskwę.
Kelnerka przyniosła kawę w małym metalowym
dzbanuszku, w drugim mleko. Żadnych wielkich automatów na wzór amerykańskich, w których mnogość
przycisków przekraczała możliwość opanowania ich
funkcji przez zwykłego śmiertelnika. Gdy na jednej
z konferencji niewyżyty dydaktycznie pomocnik kelnera
usiłował przekonać mnie do nauczenia się obsługi tych
guziczków, oświadczyłam stanowczo:
– Drogi panie, w swym życiu nauczyłam się już
tylu niepotrzebnych rzeczy, że odmawiam kontynuowania tego procederu. Czy pan wie, że będąc w pana
wieku wykułam na pamięć dwieście pięćdziesiąt gałązek
nerwu trójdzielnego po łacinie, a dziś pamiętam tylko
nazwę głównej gałęzi, a pozostałe dwieście czterdzieści
dziewięć zamula mi twardy dysk mojego mózgu?

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Z tego i paru innych podobnych powodów na obsługę guziczków
dających kawę już nie mam wolnego
miejsca w mózgu ani ochoty. Odmawiam poddania się edukacji o guziczkach, które trzeba nacisnąć, żeby
dostać na śniadanie kawę – oznajmiłam lekko zszokowanemu przedstawicielowi edukacji
hotelowej.
Tu, w Paryżu szczęśliwie nie wymagano ode mnie
żadnych cyrkowych umiejętności w guziczkologii spożywczej ani łazienkowej. Na deser zdecydowałam się na
jednego croissanta, świadoma nagannego przekroczenia
diety, którą ostatnimi czasy się katowałam.
– Być w Paryżu i nie zjeść do śniadaniowej kawy
croissanta to po prostu grzech! – usprawiedliwiłam
się przed sobą. Był wprawdzie niezły w smaku, ale nie
w moim stylu.
Ponieważ konferencja rozpoczynała się o dziesiątej, zaraz po śniadaniu trzeba było wymeldować się
z hotelu i udać na obrady. Na konferencji roztrząsano
problemy związane z przetaczającą się przez świat falą
otyłości i cukrzycy. Wykładowcy zgodnie orzekli, że nie
ma dobrej rady na wszechogarniającą nadkonsumpcję.
Przewodniczący obrad podsumował je dobitnie:
– Wysiłek fizyczny to pojęcie, które się źle sprzedaje! Gdy człowiek w Paryżu
wraca o siódmej
wieczorem z pracy, to nie każcie
mu iść na gimnastykę, bo po
pierwsze musi
zająć się dziećmi,
a po drugie nawet gdyby chciał
się pogimnastykować, to nie ma
za bardzo gdzie.
– To było realistyczne podejście do tematu.
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Zaraz po konferencji musiałam się szybko zwijać, aby zdążyć na
wieczorny samolot. Odlot był z terminalu pierwszego, który w części
odlotowej okazał się jednym wielkim
kłębowiskiem korytarzy, długich lad,
przy których przyjmowano bagaże
do dalszej ekspedycji oraz ruchomych chodników, nad
którymi unosiły się przeszklone dachy. Topografia terminalu odlotowego była daleko bardziej skomplikowana
niż jego części przylotowej. Na pocieszenie security
nie było zbyt dociekliwie nastawione do wykrywania
rzekomo zakazanych rzeczy w bagażach podróżnych.
Wszystko przebiegało w miarę sprawnie aż do okolic
bramek przyjmujących na pokład poszczególnych samolotów. Kłębił się tam nieprzebrany tłum podróżnych
z kilkunastu opóźnionych lotów.
Po kilku godzinach oczekiwania udało się służbom lotniskowym poupychać podróżnych w samoloty
i porozsyłać w różne strony świata. Warszawa była na
liście kierunków opóźnionych tylko o dwie godziny. Na
Okęciu wylądowaliśmy kilka minut po północy.
Wniosek z Paryża
Mamy dużo przewodników,
lecz ludzie chodzą swoimi drogami.

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Frankfurt 2011
Lotnisko we Frankfurcie
znałam dotychczas jako dość wygodne miejsce przesiadki na samolot do Ameryki – topografia stref
transferowych nie jest skomplikowana i wszystko działa. Podczas
tego wyjazdu dowiedziałam się,

że po opuszczeniu
lotniska topografia przestaje być
oczywista i prosta.
Zostałam
zaproszona
na jednodniowe
seminarium
dla dziennikarzy
medycznych.
Tu pojawiła się
pewna ciekawostka terminologiczna – podczas przedstawiania się
powiedziałam, że jestem „medical journalist”, a kilkoro kolegów, że są „medical writer”. Miałam ochotę ich
zapytać, dlaczego czują się „writer”, ale nie było czasu.
Miejscem obrad był hotel przylotniskowy położony po
drugiej stronie jezdni, o którym w przewodnikach piszą, że jest położony „dosłownie o kilka kroków od lotniska”. Cóż może być łatwiejszego niż trafić do takiego
hotelu??? Okazało się, że trafienie do hotelu położonego o kilka kroków też może być trudne!
Przyleciałam około ósmej wieczorem, było już
ciemno i przez chwilę nie mogłam znaleźć... wejścia
do hotelu. Budynek widzę, napis widzę, a wejścia nie
ma. Po chwili zobaczyłam taksówki, więc powiadam
sobie – to musi być gdzieś przy wejściu. Okazało się, że
lobby jest na poziomie +2. Na poziomie zero, na który
się przyjeżdża, są garaże, na poziomie +1 liczne sale
obrad, w których odbywają się konferencje, workshopy
i inne spotkania, a hotelowe lobby z głównym wejściem
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jest na poziomie +2. Kto by to zgadł?
Z poziomu przylotów trzeba wjechać
schodami na górę i wtedy jest faktycznie kilka kroków, bo lotnisko i hotel są
połączone korytarzem.
Seminarium jak to seminarium
– kilka godzin wykładów w małej sali
i pod wieczór powrót do Warszawy.
Czekając na samolot, odnotowałam,
że sufit w terminalu 1 jest dość fotogeniczny, ale w lotnisku jako punkcie docelowym podróży nie zakochałam się.

Gdy nadeszła moja kolej do prześwietlenia bagażu, panowie z security uznali, że starsza pani z dość
wypasioną elektroniką musi być podejrzana i zarządzono
badanie mojego aparatu fotograficznego na obecność
niedozwolonych cząsteczek. Udałam się w towarzystwie
pana mundurowego do pakamery, w której stała maszyna
„co to wszystko wykryje”. Pani obsługująca tę maszynę
potarła w kilku miejscach przyczepną tkaniną powierzchnię mojego sony alfa 350 i poddała tkaninę badaniu.
Skaner kilkakrotnie przejechał po tkaninie i wypluł
wynik badania: nie ma niczego podejrzanego. Wszyscy
uśmiechnęliśmy się do siebie i każdy poczuł się lepiej
po zagraniu przypisanej roli w teatrze fałszywej troski.

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Paryż 2011
Wyjazd na kongres European Society of Cardiology związany był z uczestnictwem w Science Writers Workshop
„From event to prescription: understanding
treatment decisions in ACS-PCI patients at
high risk of cardiovascular events”. Były to
kolejne warsztaty z tego cyklu, chyba trochę
pechowego, bo za
każdym razem zdarzało mi się coś zgoła
nieprawdopodobnego.
Po przybyciu
na Okęcie odkryłam,
że ohydnie zimne, metalowe fotele pokryto
wykładziną. Siedząc
pod gate człowiek nie
zastanawia się, czy już
doznał zapalenia...
miedniczek nerkowych (eufemistycznie rzecz określając), czy tym razem
jeszcze mu się upiekło. ;)) Dojechałam pod wieczór
do Paryża. Udało mi się z pomocą współuczestnika
konferencji nawet nabyć bilet na RER w lotniskowym
automacie. Przeszliśmy spacerkiem do hotelu i ustaliliśmy, że spotkamy się na śniadaniu. Hotel jeden z wielu
– niewielki pokój, podstawowe umeblowanie, za oknem
widok na inny hotel i azjatycką restaurację. Klasyka.
Zmęczona podróżą położyłam się spać około 23. Sen
jednak z dziwnych powodów nie nadchodził. Wierciłam
się chyba ze dwie godziny, po czym zdecydowałam się, że
wstanę i coś napiszę. Zapaliłam światło… Pod poduszkę
umknął, szybko przebierając odnóżami, jakiś czarny
stworek. Po chwili zauważyłam drugiego, trzeciego,
dziesiątego… W pierwszym odruchu myślałam, że to
pojedyncze egzemplarze i usiłowałam je złapać w chusteczki jednorazowe, które okładałam na metalową tacę.
Jednak okazało się, że jest ich zbyt wiele, a przy bliższej
inspekcji okazało się, że to… pluskwy!
Uznałam, że wytrwanie do rana w tym pokoju nie
jest możliwe i z corpus delicti ułożonymi na tacy udałam
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się do recepcji. Szok recepcjonisty był
nie mniejszy od mojego. Otrzymałam
skierowanie do innego pokoju. Przenosząc się, starannie przejrzałam walizkę
i wszystkie zakamarki w ubraniu. Nie
zabrałam żadnego lokatora ze sobą. Kilka razy budziłam się w nowym pokoju,
zapalałam światło, oglądałam poduszkę, kołdrę. Wszystko było w porządku.
Rano mocno niewyspana dotarłam do
pokoju śniadaniowego. Mój współtowarzysz podróży
słuchał opowieści z coraz bledszym obliczem…
No, ale co to za rasowy podróżnik, który nie spotkał się z żadnym robalem. Moje poprzednie spotkanie
z pluskwami miało miejsce w San Francisco. W dniu
wyjazdu zobaczyłam dorodnego przedstawiciela tego
gatunku, wędrującego po rękawie mojego T-shirta.
I znowu przeszukiwanie czy nie zapakowałam czegoś
ruchomego do walizki. Uff, co za ulga, nie!
Na wszystkim można zrobić biznes, ale też
o wszystkim napisać w internecie. Zanim wybierzemy hotel, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, warto
sprawdzić odwiedzić portal http://www.bedbugregistry.
com/, na którym podróżnicy i turyści opisują swoje
spotkania z pluskwami. Od czasu gdy zrezygnowano
ze stosowania DDT, problem narasta.
W Paryżu szczęśliwie nie doznałam pogryzień
przez pluskwy i bez uszczerbku na zdrowiu fizycznym
mogłam udać się na zajęcia kongresowe. Podczas tych
obrad odbyło się 521 sesji, poruszono 143 tematów,
nadesłano 4276 abstraktów z 144 krajów. Po warsztatach
udało mi się dojechać RER-em na lotnisko bez angażowania personelu, co uważam za poważne osiągnięcie.

Tygrysi skok w dziennikarstwo
Frankfurt 2012

badania pod kątem bezpieczeństwa na lotnisku jest chyba moją
specjalnością. Na wcześniejszych
wyjazdach powszechne zaciekawienie budził mój militarny podróżny budzik kupiony na lotnisku
w Zurychu. Wszyscy securiterzy
rzucali się na zamknięty budzik
i pytali z błyskiem w oczach „a co
to takiego???”. Zaczęłam więc wykładać go do kontroli otwarty razem
ze sprzętem elektronicznym, ale
z czasem uznałam, że jednak lepiej
będzie zostawiać go w domu. Gdy

Wewnątrz

Na zewnątrz

Świat przyspiesza – lecę
o 10.40 do Frankfurtu na konferencję i wracam tego samego dnia
o 22.40. Tematem konferencji są
nowoczesne leki stosowane w zapobieganiu zakrzepicy w stentach
zakładanych pacjentom z cukrzycą. Cel podróży
Ufff... długa nazwa.
Konferencja „The World of
Acute Coronary Syndrome – Percutaneous Coronary Interventions”
odbywa się w Holzhausenschlosschen, przy Justininastrasse 5.

Obrady trwały do popołudnia, potem obiad i przejazd
na lotnisko. Tu oczywiście tradycyjnie załapałam się na badanie
mojej elektroniki w znanym mi
z poprzedniego wyjazdu pomieszczeniu. Oswojona z procedurą zapytałam holującego mnie pana mundurowego,
dlaczego jestem badana. Pan odrzekł „to jest typowanie
losowe”. Odpowiedziałam, że chyba muszę zagrać w toto-lotka, bo już drugi Po wysiłku umysłowym – trufle
raz w tym roku los
typuje mnie do takiego badania.
Wkręcanie
się we wszelkiego
rodzaju dodatkowe
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budzik zniknął a mojego bagażu,
zaczęły się przygody z elektroniką. Pewnie jest niekompatybilna
z moim peselem i przez to podejrzana. Może powinnam zrobić
sobie jakieś podróżne ubranko
z dużym napisem PRESS?
Ten budzik w bagażu
podręcznym
niezmiennie
elektryzuje
kontrolerów
bezpieczeństawa

Pora na podsumowanie

Pora na podsumowanie

L

ubię uczestniczyć w konferencjach medycznych.
Po raz pierwszy w życiu na konferencję medyczną
pojechałam w 1969 r. do Łodzi. Było to spotkanie kardiologów. Niewiele pamiętam z przebiegu obrad, co
jest słusznym odruchem obronnym zdrowego organizmu. Z czasem kardiologia w paru kwestiach zmieniła
zdanie i niepotrzebnie bym sobie obciążała pamięć
informacjami nieaktualnymi. Jedyne co mam w pamięci, to miejsce zakwaterowania, którym był Grand
Hotel, i koszt kreacji nabytej w związku z wyjazdem
do wielkiego świata. Wydatek był spory i równoważny
mojej ówczesnej pensji, czyli 1500 złotych. Tak więc
zdobywanie wiedzy od zawsze wiązało się z wydatkami.
Kolejna konferencja krajowa odbywała się w Poznaniu,
a potem w Warszawie.

P

o pewnym czasie zainteresowałam się konferencjami
zagranicznymi. Wzdychałam do nich, wzdychałam…
ale nic z tego nie wynikało. W początkach mojej kariery lekarskiej wyjazd na konferencję zagraniczną był
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bonusem przynależnym medycznym VIP-om. Pozostawało więc wzdychanie i czytanie abstraktów zjazdowych,
które przywozili bywalcy. Ach, cóż to były za porywające
lektury! A opowieści snute przez światowych kolegów
o przebiegu kongresu to już był jeden wielki odlot…

N

adeszły lata dziewięćdziesiąte i wszystko znalazło
się w zasięgu ręki, także wyjazdy na konferencje
zagraniczne. A skoro tak, to trzeba było zmierzyć się
z tym wielkim światem. Wszystko mi się niezwykle
podobało w tym dotychczas nieznanym świecie i zaczęłam intensywnie nadrabiać zaległości w bywaniu. Dwa
dziesięciolecia szerokiego otwarcia na świat pozwoliły
na pewne rozeznanie tematu, a nowe technologie najwyraźniej zapowiadają nieliche trzęsienie ziemi w kwestii
sposobów aktualizowania wiedzy. Dziś już w dniu obrad
możemy wysłuchać w internecie wykładów, obejrzeć
slajdy, a nawet zadać pytanie wykładowcy. Techniki
informatyczne znakomicie poszerzyły możliwości dostępu do najnowszej wiedzy – wystarczy tylko kliknąć. •

