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Czas na uczelni ma w sobie coś z gumy od procy – ciągnie 
się w nieskończoność, a potem – w ułamku sekundy – strzela 
końcem roku.  Co roku określam to zjawisko w podobnych sło-
wach i jakoś za każdym razem nie mogę wyjść ze zdumienia, że 
to się dzieje naprawdę.

No cóż, sentymenty na bok, do meritum. Dopiero pisałem 
o ostatnich dniach tego roku akademickiego, a teraz już czas 
na planowanie przyszłego. Miła wiadomość jest taka, że zaczy-
namy dopiero 1 października. Słodko! 

Zanim wybierzecie się na wakacje, koniecznie rozwiążcie 
„Jolkę” – mamy dla Was nowe nagrody w postaci voucherów na 
strzelanie w VR do zombie. Byłem, przetrwałem, posłałem do 
piachu jakieś 1043 umarlaków, w tym 800 strzałem w bańkę. 
Ktoś chętny na pobicie tych numerków? Wysyłajcie odpowie-
dzi i ładujcie magazynki!

Jeśli jednak brzydzicie się bezpośrednią przemocą (lub sa-
mymi rozkładającymi się ciałami…) i wolicie literaturę piękną, 
koniecznie przeczytajcie naszą nową serię sci-fi pióra Jacka W. 
Mrok, kosmiczna pustka i futurystyczny dekadentyzm to sło-
wa, które będą Wam towarzyszyć przy czytaniu jego opowia-
dań. A przynajmniej tego konkretnego.

Uff, na ten rok to chyba koniec moich pisarskich mądrości. 
Miło jest dla Was pisać, oglądając z tej kilkumiesięcznej per-
spektywy postępy, jakie zrobiliśmy i oczekując kolejnych nu-
merów. Życzę odjazdowych wakacji i do następnego wydania!
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Organizacja roku 
akademickiego 2018/2019 Olga

Mejer

Drogie koleżanki, szanowni koledzy! Mam dla Was wspa-
niałą wiadomość – tegoroczne wakacje trwają do 30 wrze-
śnia! 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/18 Rektora Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 
12 lutego 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 
2018/2019, rok akademicki 2018/2019 rozpocznie się 1 paź-
dziernika 2018 roku. Jest to pierwszy dzień zajęć na naszej 
Uczelni – to bardzo miła wiadomość, biorąc pod uwagę, że 
w poprzednich latach spotykaliśmy się na uczelnianych kory-
tarzach już pod koniec września. Tym samym rok akademicki 

2017/2018 zakończy się 30 września. Pomimo tego indeksy 
i karty okresowych osiągnięć należy jednak złożyć w dziekana-
tach do 15 września.

Grudniowa przerwa świąteczna rozpocznie się 24 grud-
nia, ale Nowy Rok będziecie mogli witać aż do 4 stycznia 2019 
roku. Przerwy semestralnej spodziewajcie się od 18 do 24 lu-
tego 2019 roku, natomiast kwietniowe ferie świąteczne trwać 
będą od 17 kwietnia do 23 kwietnia 2019 roku. 

Z kolei lista Dni Rektorskich na najbliższy rok wygląda na-
stępująco: 2 listopada 2018 roku, 2 maja 2019 roku, 8 maja 
2019 roku oraz 21 czerwca 2019 roku.
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Corpora dormiunt, vigilant 
animae – czyli słów kilka o 
ekshumacji Mikołaj 

Dyrda

Cichnąca już sprawa ekshumacji na Wawelu niewątpliwie 
budziła wiele emocji, ale proszę mi wierzyć, że dla duchów 
tam pochowanych nie była nowością. Argument głosił, że na-
leży uszanować to miejsce pochówku i zapewnić zmarłym po-
śmiertny spokój, ale – no cóż – myślę, że przez setki lat rozgrze-
bywania i ponownego zakopywania nasi przodkowie zdążyli 
się już przyzwyczaić. Trochę archeologicznie, trochę medycz-
nie postaram się udowodnić, że myszkowanie w trumnach 
może stać się nie lada gratką dla badaczy. Nie chodzi o skarby 
materialne, ale naukowe. O tym, że mieliśmy swojego Tutan-
chamona, o przewrotności losu podczas procesów beatyfika-
cyjnych oraz o ciekawostkach antropologiczno-historycznych 
będę pisał w następnych akapitach. Nie będzie natomiast 
polityki – pragnących dowiedzieć się więcej o tym konflikcie 
odsyłam do innych rozdziałów, gazet czy środków masowego 
przekazu. 

Wiadomo, że trudno jest spisać pełny protokół sekcyjny 
wszystkich ciał pochowanych na Wawelu. Zwłaszcza że cza-
sem powody otwarcia sarkofagu były tak prozaiczne jak te 
w przypadku św. Jadwigi. Biskup Gembicki w XVII w. wybrał 
pewne miejsce na swój wieczny odpoczynek, jednak – niestety 
– została tam wcześniej pochowana królowa, dlatego też wtedy 
po raz pierwszy zafundowano jej przeprowadzkę i możliwość 
rozprostowania kości na świeżym powietrzu. Postanowiłem 
opisać tylko te co ciekawsze przypadki sekcyjno-archeolo-
giczne. Do napisania tego artykułu zainspirował mnie pewien 
obraz. Jan Matejko uwiecznił jeden z pierwszych przypadków, 
gdy postanowiono naruszyć spokój mieszkańców wawelskich 
krypt. Obraz przedstawia otwarcie grobu Kazimierza Wielkie-
go. Jak wiemy, na początku był pochowany dość skromnie, po-
nieważ czekano z ceremonią do 19 listopada 1370 r., w której 
mógłby uczestniczyć bliski przyjaciel króla – Ludwik Węgierski. 
Dlatego zamurowano nieboszczyka, a nadgryzany przez czas 
sarkofag czekał aż do 1869 r. W tym czasie z powodu opłakane-
go stanu miejsca pochówku władcy postanowiono je odrestau-
rować. Co ciekawe, do tego momentu zdążono już zupełnie za-
pomnieć, gdzie konkretnie przodkowie położyli naszego króla, 
i uważano, że odnawiają grób symboliczny. Jakie było zdziwie-
nie i powód do ponownego politycznego – bo już trzeciego – 
pochówku, i to chyba z nie mniejszą pompą niż kilka stuleci 
wcześniej. Na obrazie Wnętrze grobu Kazimierza Wielkiego 
Jana Matejki doskonale widać zdziwienie na twarzy mężczy-
zny, który zapewne przypadkowo wybił cegłę, dostając się do 
ostatniej komnaty króla. Przebija się od strony nóg, a odbiorca 
dzieła, jakby był duchem, spogląda znad głowy przyozdobio-
nej koroną. Doskonale widać też, że czas wpłynął na zawartość 
sarkofagu znacznie wcześniej niż władze sprawujące nad nim 
pieczę. Trudno odszukać poszczególne elementy rozsypanej 

trumny, kości także zatraciły swoją kolejność. Zwłaszcza jedna 
z nich zaintrygowała badaczy, którzy jak sępy zlecieli się na wa-
welskie wzgórze. Chodziło im o tę, która potwierdzała tożsa-
mość władcy, czyli o złamaną kość lewej nogi. To złamanie pa-
sowało do opisów kronikarza Janka z Czarnkowa dotyczących 
wypadku władcy podczas polowania, kiedy to niefortunnie 
król złamał właśnie tę kończynę, a niedługo później odszedł 
z tego świata z powodu powikłań. Jednak o przyczynach śmier-
ci naszych władców już pisałem chyba w zeszłym roku – za-
interesowanych odsyłam do archiwum „Pulsu”, a tymczasem, 
aby dłużej nie zanudzać, wróćmy do królowej Jadwigi.

Postanowiono ponownie zakłócić spokój królowej w 1887 
r. I takiej okazji nie mógł znowu przegapić wcześniej wspo-
mniany malarz. Dlatego też, ramię w ramię z badaczami, ale 
tutaj ze szkicownikiem pod pachą i ołówkiem w ręku, ustawił 
się nad trumną. Wszystko po to, aby twarz królowej, która dzi-
siaj spogląda na nas z licealnych sal historycznych, była jak 
najbardziej prawdziwa. Wujek Google bardzo chętnie poczę-
stuje nas szkicem odwzorowującym kształt czaszki królowej, 
który nakreślił Matejko. I gdy pozbierano manatki, przy okazji 
zapakowano królową w nową miedzianą trumnę, a tę w jeszcze 
kolejną – dębową – i tak zakonserwowana władczyni czekała 
do… procesu beatyfikacyjnego. W 1949 roku po raz kolejny 
otwierano, oglądano, rozgrzebywano i sprawdzano, a także 
znowu konserwowano. Specjaliści przeprowadzili wtedy m.in. 
badania antropologiczne, które wykazały, że królowa była 
wysoka, miała drobną budowę ciała, a wąska miednica unie-
możliwiała jej poród. Jadwiga zmarła w 1399 roku kilka dni po 
porodzie, a także po śmierci swojej córeczki Elżbiety Bonifacji.

No dobrze, po protokołach historycznych z otwierania 
i zamykania trumien czas na prawdziwy thriller z klątwą w tle. 
Ba! – nawet kryminał. Chodzi oczywiście o klątwę Kazimierza 
Jagiellończyka. Ochrzciłem go nawet mianem „polskiego Tu-
tanchamona”. Najpierw przybliżę nieco sylwetkę naszego kró-
la. Od początku podejrzewano, że nie będą to zbyt szczęśliwe 
rządy. Zaczęło się od podejrzeń, czy aby na pewno pochodzi on 
z prawego łoża. W końcu jego matka – Zofia Holszańska – była 
(jak zostało zapisane w kronikach) obdarzona bardzo korzyst-
nymi kształtami, które ponoć podziwiał sam książę Witold, ale 
także i kardynał Oleśnicki. A co z królem? Jagiełło miał wtedy 65 
lat, co powszechnie uważano za zbyt późny wiek na płodzenie 
synów. Ale oczywiście królowa wszystkiego się wyparła, zdradę 
zanegowała i na świat przyszedł Kazimierz, potomek słynnego 
Jagiełły. Niespodziewanie zasiadł na tronie po swym „lepszym” 
bracie Władysławie w roku 1447 r. i panował do 1492 r. Plot-
ki, ploteczki – ale wracajmy teraz do grobu, intrygi i tajemnic. 
Otóż co się stało? Kiedy po prawie 500 latach postanowiono 
otworzyć grobowce Kazimierza i jego małżonki Elżbiety Raku-
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szanki, matki królów, tak po przeprowadzeniu badań zaczęły 
dziać się dziwne rzeczy. Niecały rok po zakończeniu prac nad 
sarkofagiem zmarł jeden z architektów prowadzących pra-
ce konserwacyjne w krypcie. W ciągu następnej dekady tym 
śladem poszło 15 innych osób, które pracowały wtedy w po-
bliżu grobowca. Zdecydowana większość umarła z powodów 
nieznanych lub naczyniowych – udarów czy zawałów. Plotki 
niczym średniowieczna zaraza rozprzestrzeniły się po dawnej 
stolicy. Już wtedy pojawiły się pierwsze wzmianki o „klątwie Ja-
giellończyka”, która to spotkała tych, co ośmielili się zakłócić 
spokój monarchy. Niepokój społeczny zmobilizował właściwe 
organy i znaleziono mordercę! W krypcie przez niecałe pięć 
wieków oprócz króla mieszkał także kropidlak żółty – aspergil-
lus flavum. I tu, jak pamiętamy z zajęć prowadzonych przy ul. 
Wieniawskiego 3, aspergiloza to nie przelewki, a w tym przy-
padku była przyczyną serii tajemniczych zgonów. Mimo sta-
rannego obłożenia wapnem i zawinięcia w całun nasączony 
żywicą, szczątki króla dalej stanowiły istotną broń biologicz-
ną wycelowaną w badaczy łakomych wiedzy o Jagiellończyku. 
Krakowskie środowisko naukowe do tego stopnia obawiało się 
powikłań aspergilozy i dalszego rozprzestrzeniania się niebez-
piecznej pleśni, że zdecydowali zniszczyć wszystkie próbki po-
brane z grobu Kazimierza Jagiellończyka.

Można zapytać, czy jest w ogóle sens otwierać po raz ko-
lejny trumny i szukać, badać? Co z takich zwłok np. gen. Si-
korskiego, którego ekshumację przeprowadzono w 2008 roku, 
można więcej wyczytać po tych wszystkich latach, czego nie 
dowiedziano się wcześniej, kiedy ciało miało większy procent 
wody i tkanek miękkich? Myślę, że tak, ma to sens. Pamiętajmy, 
że postęp, jaki dokonał się w medycynie przez ostatnie dwie 
dekady, jest ogromny. Dysponujemy sprzętem, o którym leka-
rze, prokuratura czy historycy nawet w tym 1993 r. (kiedy to 
zwłoki generała zostały przywiezione na Wawel) mogli co naj-
wyżej pomarzyć. Nie muszę tu chyba wspominać o rezonansie 
czy TK, które są swego rodzaju nowością, ale chyba każdy, kto 
miał tę wątpliwą przyjemność oglądać stare zdjęcia RTG czy 
trzymać w ręku głowicę do USG z poprzedniej dekady, przyzna, 

że komfort pracy na nowym sprzęcie jest nieporównywalnie 
większy. Paradoksalnie czas w tym wypadku jest naszym sprzy-
mierzeńcem. Może i zaciera niektóre ślady, ale dzięki temu, że 
nauka się rozwija, pokazuje nam ona całkiem świeże dowody 
(z nieświeżych już ciał). No dobrze, ale co dalej z generałem? 
W tym miejscu przepraszam za drobne kłamstwo, „że nie bę-
dzie polityki”, które umieściłem na początku artykułu. Teorie 
o wcześniejszym zastrzeleniu, otruciu czy uduszeniu generała 
od zawsze przewijały się przez salony. Tym razem jednak sek-
cja nie dodała żadnej nutki grozy ani tajemnicy. Wręcz obdarła 
z tajemniczej śmierci wiele barwnych teorii spiskowych, zosta-
wiając tylko szare tło. Jak głosi raport opublikowany w 2009 r., 
przyczyną śmierci był uraz wielonarządowy, typowy dla ofiar 
wypadków. Czyli do momentu zderzenia się samolotu z wodą 
możemy założyć, że generał żył. Nie wykluczono też utonięcia 
jako współprzyczyny, natomiast wszystkie plotki o otruciu, 
uduszeniu czy zastrzeleniu są dalekie od prawdy.

Tak widzimy, że słowa „w trumnie się wyśpimy” nie za-
wsze gwarantują długi i spokojny odpoczynek pod ziemią. 
Albo przynajmniej Wawel nie jest dobrym miejscem na spę-
dzenie wieczności. W sumie to jedynymi mieszkańcami krypt 
wawelskich, którzy śpią nieprzerwanie, są Łokietek i Jagiełło. 
Podejrzewam, że do urny Leszczyńskiego też raczej nikt nie 
zaglądał, ale on zaznał spokoju po śmierci chyba dopiero na 
Wawelu. W dużym skrócie: ciało początkowo było pochowane 
we Francji, dwukrotnie sprofanowane podczas rewolucji fran-
cuskiej, potem sprowadzone do Poznania, a następnie – przez 
Leningrad i Warszawę – trafiło wreszcie na Wawel w roku 1938. 
I cóż… Mimo tych wszystkich operacji na otwartej trumnie 
gdzieś tam w głębi nas drzemie swego rodzaju wstręt przed ta-
kimi praktykami. Nie jest łatwo zignorować informacje o eks-
humacji, gdy mówią o tym w mediach. Owszem, można przy-
wyknąć, tak jak przestają robić na nas wrażenie wiadomości 
o wypadkach i katastrofach. Choć jeśli chcielibyśmy całkiem 
wyeliminować ryzyko zakłócenia odpoczynku, który zapewnił 
Tanatos… zostaje nam jedynie przykładem Popiela pozostawić 
po sobie jedynie legendę.
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Moje pierwsze tanie 
podróżowanie Kinga

Marzec

Majówka to jeden z przyjemniejszych okresów w roku 
akademickim. Najpierw motywuje nas, aby wszystko zdać jak 
najszybciej i móc nacieszyć się nią jak najwcześniej. Ma swój 
urok i tak nas rozczula, że już nie możemy się doczekać kolej-
nego tak długiego wolnego… jak wakacje. Właśnie, te też są 
tuż, tuż. W długi majowy weekend zainspirowała mnie Dania. 
Zaczęło się od wyzwania, które sama postawiłam przed sobą. 
Wszyscy moi znajomi już nieraz podróżowali za granicę za bar-
dzo małe pieniądze, a ja wiecznie przepłacałam. Kocham po-
dróże, a wersja tańszych wycieczek brzmi bardzo studencko! 
Przepłacanie wynikało z prostego błędu, często z wygody oraz 
nieumiejętnego szukania tanich biletów. Wystarczyło jednak 
polecenie portalu przez jedną koleżankę, na którym możemy 
wyszukać tanie loty dokądkolwiek i kiedykolwiek chcemy. Do 
wyboru miałam Amsterdam i Billund. Wybrałam miasteczko, 
w którym znajduje się największy park Legolandu na świecie. 
Wszystko w nim zbudowane jest z klocków Lego, co z odpo-
wiedniej perspektywy przypomina jedno wielkie miasteczko 
– marzenie każdego dziecka, jak i moje.

Gdy byłam małą dziewczynką, uwielbiałam klocki Lego. Te 
piękne palmy, okna w domach, drzwi, cudne kwiatki… Z Lego 
wyrosłam, jednak sentyment pozostał – również do lat, kiedy 
jako dziewięciolatka bardzo chciałam trafić do świata tych 
klocków. Udało się nadrobić te zaległości i jeśli też je macie, 
Czytelnicy, to polecam Wam Legoland, ponieważ każde marze-
nia trzeba spełnić, nawet te z dzieciństwa, o których już zapo-
mnieliśmy, gdy wkroczyliśmy w dorosłe życie.

Lot z Berlina w jedną stronę to koszt 8 euro, co wydaje się 
niewielką kwotą. Więcej wydamy na dojazd do Berlina, jednak 
polscy przewoźnicy oferują wiele korzystnych ofert. Powrót był 
wydatkiem kolejnych 8 euro. Dojazd i lot to najtańsza sprawa 
w przypadku Legolandu. Bilet wstępu można kupić w Interne-
cie już za 179 złotych. Tyle kosztuje dzień szczęścia dostępnego 
w godzinach od 10.00 do 18.00. W Legolandzie jest wszystko, 
czego przestrzenie dziecięcych marzeń mogły tylko pomieścić. 
Karuzele, kino, Statua Wolności i Pałac Królewski zbudowane 
z klocków oraz żywe pingwiny, które czekają na nas podczas 
gwałtownego skoku w powietrzu na jednym z roller coasterów. 

Korona duńska to ok. 0,57 złotego. Moje pierwsze niedro-

gie podróżowanie nie było aż tak tanie, jak sobie wymarzyłam, 
jednak wynikało to tylko z bycia łasuchem. Nieważne w jaki 
sposób oszczędzam moje pieniądze, zazwyczaj w połowie 
przypadków zgromadzony kapitał wydaję na jedzenie. Jeśli 
liczycie na to, że w Legolandzie zjecie coś typowo duńskiego 
w pośpiechu i z chęcią zobaczenia wszystkich atrakcji, może-
cie się trochę rozczarować i ostatecznie pozostać skazanym na 
restauracje typu fast food. Jednak w Vejle, mieście oddalonym 
tylko pół godziny drogi od Legolandu, znajdziecie wszystko, co 
chcecie. Polecam duńskie kanapki. Duńczycy uczynili z nich 
prawdziwy przysmak narodowy. Ich smorrebrod oferuje wiele: 
„spadającą gwiazdę” przygotowywaną z krewetek, wędzonego 
śledzia, pieczeń z jajkiem sadzonym, kapary. Niestety, na po-
znanie tego kraju miałam za mało czasu, bo tylko szybkie i bar-
dzo ekonomiczne trzy dni. Trzy dni na zakochanie się w Da-
nii i uzyskanie pewności, że wrócę tam na pewno na dłużej. 
Vejle oferuje mnóstwo zieleni, piękny park, w którym możemy 
podziwiać jelenie. To miasto znane jest także z ciekawych bu-
dynków położonych tuż przy wodzie i uliczki z podwieszonymi 
parasolami, których już co prawda parę w życiu widziałam, 
jednak duński sznur parasoli zawieszonych pod niebem wyda-
wał mi się nadwyraz piękny.

Jeśli chodzi o nocleg, to najtańszą opcją jest niezmiennie 
airbnb, choć bezpłatną możliwością jest spanie na kanapie 
u kogoś w domu. Chciałam wybrać tę opcję, jednak do mnie 
i mojej przyjaciółki dołączyła jej rodzina z dzieckiem, a znale-
zienie tylu miejsc do spania w jednym domu, a nawet mieście 
to już nie jest łatwe zadanie.

Duńczycy to bardzo życzliwi ludzie. Bez problemu zabie-
rali mnie i moją przyjaciółkę na stopa. Wszyscy – nawet osoby 
starsze, które spotkałam –  świetnie mówili po angielsku. Jedna 
para zawiozła nas aż nad samo morze i jeszcze spytała, czy taka 
odległość nam odpowiada. Bardzo miły gest. Chociaż w Lego-
landzie język polski brzmiał podczas tej majówki równie często 
jak duński. Kolejną wspaniałą niespodzianką było spotkanie 
jednego z moich ulubionych polskich aktorów, Wojciecha Me-
cwaldowskiego. On, mnóstwo budowli z klocków Lego, słońce, 
niedowierzanie i ja. Pełnia szczęścia. Danio, czekaj na mnie 
jeszcze w te wakacje!
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Planszówkowy Dzień 
Sportu Paweł

 Jessa

Tegoroczny Dzień Sportu UMP długo pozostanie w naszej 
pamięci. Dzięki współpracy ze Studium Wychowania Fizyczne-
go i Sportu oraz Wydawnictwem Bard mieliśmy przyjemność 
zorganizować jako „Puls” eliminacje do Mistrzostw Polski Car-
cassonne 2018. 

Na czym polega rozgrywka? W tej kultowej grze układamy 
kafelki z fragmentami dróg, pól i miast, które obsadzamy za 
pomocą naszych meepli (charakterystyczne drewniane figur-
ki). Jak to wyglądało 17 maja? Mimo pokrzyżowania naszych 
planów rozgrywki na świeżym powietrzu możemy śmiało za-
śpiewać: „W dużej sali duży stół, a przy nim gości tłum…”. Po 
oficjalnej części obchodów Dnia Sportu zgromadziliśmy się 
w sali seminaryjnej. Po rejestracji każdy z uczestników wy-
losował miejsce przy jednym z sześciu stołów, w kolejnych 
rozgrywkach przeciwnicy dobierani byli na podstawie tabeli 
wyników. Po emocjonujących trzech rundach, w tym nieraz 

bratobójczych pojedynkach (przepraszam, Asiu, tak wyszło) 
wyłoniła się trójka zwycięzców w składzie:

1. Michał Krawczyk
2. Eliza Rogowska
3. Paweł Jessa

Otrzymali oni nagrody ufundowane przez Wydawnictwo 
Bard oraz możliwość uczestnictwa w finale Mistrzostw Polski 
Carcassonne 2018, który odbędzie się w październiku w Kra-
kowie. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczest-
nikom za pozytywne emocje i zaangażowanie. Uważam ten 
dzień za wyjątkowy. Zdjęcia z wydarzenia można zobaczyć 
w tym numerze „Pulsu” oraz na naszym fanpage’u. Śledźcie go 
uważnie, niedługo szykujemy kolejne wspólne granie.
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Lekarz, który mógł mieć 
wpływ na losy II WŚ Mikołaj

Bartoszkiewicz

Czy można kierować przywódcami świata? Wydaje się to 
zdecydowanie niemożliwe, a jednak jest. Osobisty lekarz 
Adolfa Hitlera przez 9 lat za pomocą eksperymentalnych 
terapii psychoaktywnych mógł wpływać na decyzje wodza, 
a więc „sterować” nim i prowadzić za niego wojnę.

Doktor Theodor Morell, specjalista urologii, chorób we-
wnętrznych oraz zakaźnych, przez 17 lat prowadził płatną 
praktykę lekarską w Berlinie. Mimo całkowicie prywatnego 
charakteru jego gabinetu i przyjmowaniu pacjentów tylko 
z grubymi portfelami, nic nie wskazywało na to, że stanie się 
najważniejszym lekarzem w III Rzeszy. Wszystko zmieniło się 
jednak w 1933 roku, kiedy doktor Morell wstąpił do partii NS-
DAP. Jego działalność lekarska stała się bardziej popularna, 
dzięki wpływom partii i odmowie przyjmowania Żydów w ga-
binecie. Dzięki zgromadzonemu majątkowi mógł pozwolić so-
bie na odrzucenie posady osobistego lekarza króla Rumunii. 
Wiosną 1936 roku już odmówić nie mógł – odebrał telefon 
z kancelarii Rzeszy. Adolf Hitler wysłał po niego prywatny sa-
molot, który zabrał go do Monachium. Tam miał podjąć się 
leczenia osobistego fotografa wodza cierpiącego na rzeżącz-
kę. Doktor wyleczył fotografa. Następnym pacjentem była 
Ewa Braun, w tym przypadku Morell również odniósł sukces. 
Wzbudził tym samym zaufanie Hitlera i został zaproszony na 
gwiazdkę organizowaną w alpejskim Obersalzberg. 

Najprawdopodobniej ten moment był kluczowy w życiu 
ich obu. Führer skarżył się Morellowi na wysypkę, która po-
jawiła się na nogach, przez co musiał je codziennie bandażo-
wać. Obiecał doktorowi willę w Berlinie, jeśli go z tego wyleczy. 
Doktor Morell był jedną z niewielu osób, które widziały Adolfa 
Hitlera nago; przeprowadził kompleksowe badania, przebadał 
nawet próbkę kału Hitlera. Już wtedy domyślał się, że schorze-
nie ma podłoże psychiczne. 

Wyniki badań:
Wzrost 170,2 cm, waga 83 kg, ciśnienie 140/100, tętno 72, 

grupa krwi A. Skóra blada, brak owłosienia klatki piersiowej. 
Pacjent jest wegetarianinem, nie pije, nie pali, ale często skarży 

się na bóle brzucha, wzdęcia i szum w uszach. Odczuwa też pa-
niczny lęk przed utratą głosu, nawet przy najmniejszej chryp-
ce każe wołać lekarza. Poza tym jak na pięćdziesięciolatka jest 
w niezłej kondycji. Potrafi wiele godzin nieruchomo stać z wy-
ciągniętą do przodu prawą ręką. Nazwisko badanego – Adolf 
Hitler (w zapiskach lekarza – pacjent „A”).

Morell nie poddał się i zaordynował leczenie, potrzebował 
jednak jakiegoś punktu zaczepienia, a stały się nim skurcze 
żołądka. Po wynikach badania kału, gdzie stwierdzono nie-
znaczne niedobory flory bakteryjnej, zalecił dostępny od nie-
dawna na rynku Mutaflor (zawierał pałeczki coli). Zaczął mu 
też wstrzykiwać dożylnie duże ilości witamin oraz wyciągi ze 
zwierzęcych serc i wątroby. Już wtedy Morell zauważył, że Hi-
tler bardzo pozytywnie podchodził do wszelkich pigułek oraz 
zastrzyków, a często odrzucał zmianę diety lub zwiększoną 
aktywność fizyczną. Po półrocznej kuracji dolegliwości wo-
dza zniknęły, a Hitler dotrzymał obietnicy o willi. Tym samym 
Morell stał się jedną z nielicznych osób, którym Führer zaufał 
bezgranicznie. Obaj byli przekonani o tym, że szczęśliwy los 
nigdy ich nie opuści, a każda kuracja doktora była z miejsca 
akceptowana. 

Świetna kondycja Hitlera utrzymywała się niemal 4 lata. 
W tym czasie ustąpił też szum w uszach, który trapił wodza 
od „nocy długich noży” w 1934 roku, kiedy to kazał oddziałom 
SS wymordować swoich przeciwników w ruchu nazistowskim. 
Apogeum dobrego samopoczucia nastąpiło po pokonaniu 
Francji, wtedy też Hitler podjął decyzję o ataku na Związek Ra-
dziecki. 

Latem 1941 roku oddziały niemieckie wdarły się w głąb 
ZSRR, a zdrowie Hitlera zaczęło się gwałtownie psuć. Powo-
dem był silny stres, który doprowadził do problemów żołąd-
kowych. Dynamiczny dotąd Führer stał się cieniem samego 
siebie, nie był w stanie wydawać rozkazów, co zauważyli ge-
nerałowie domagający się zmiany strategii i szybkiego ataku 
na Moskwę. Powodem niesubordynacji generałów stała się 
biegunka wodza. Prawie nie opuszczał toalety, a gdy już to ro-
bił nie był w stanie dowodzić. Spanikowany Morell wstrzyknął 
Führerowi potężną dawkę Vitamultinu z wapnem, z wyciągiem 
z serc, nadnerczy, wątroby i trzustki. Do tego dodał Tonofosfan 
– preparat z fosforem – oraz 20 kropli dolantyny, silnie uzależ-
niającego leku o działaniu podobnym jak morfina. Efekt był 
natychmiastowy – Hitler wrócił do sił i poprowadził ofensywę 
skierowaną ku Moskwie. 

Mimo porażki na froncie taka procedura była powtarzana 
regularnie do śmierci Hitlera. Doktor Morell na wszelkie pro-
blemy zdrowotne związane ze stresem wodza stosował ekspe-
rymentalne leczenie. Wstrzykiwał glukozę, potem mieszał ją 
z amfetaminą. Podawał hormony. Na infekcję – końskie dawki 
sulfonamidów, na wzdęcia i skurcze – strychnina i atropina, 
na ból zatok – kokaina. Hitler liczył na błyskawiczną poprawę 
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kosztem skutków ubocznych, 
a już po kilku miesiącach takich 
iniekcji Morell miał problem 
z wkłuciem się w jego żyły. Na-
tomiast Führer był zachwycony 
terapią, wprowadzała go często 
w stan euforii i przez to zaczął 
zachowywać się jak narkoman 
uzależniony od swojego dilera. 
Profesor Erwin Giesing, jeden 
z lekarzy polowych, zauważył, 
że na talerzu Hitlera było 16 
tabletek, potajemnie wykradał 

je i poddawał analizie. Okazało się, że zawierały one niemal 
śmiertelną dawkę strychniny i atropiny – silnie toksycznych 
substancji, których ciągłe przyjmowanie wywoływało m.in. 
stałe rozdrażnienie i światłowstręt. Tymczasem Hitler brał je 
regularnie od dwóch lat! Profesor przekazał informację Him-
mlerowi, a ten Hitlerowi. Kilka dni później profesor Giesing 
został zamordowany na rozkaz wodza. Zaufanie do Morella 
jeszcze bardziej wzrosło, a liczba preparatów zalecanych przez 
niego doszła do 70. 

Czym Morell szprycował Hitlera?
Lista specyfików podawanych Hitlerowi przez jego osobi-

stego lekarza liczy 70 pozycji. Znalazły się na niej m.in.:
• belladonna (na zaparcia),
• brom (na zdenerwowanie),
• chinina (na przeziębienia),
• dolantyna (przeciwbólowy narkotyk),
• eukodal (syntetyczna pochodna morfiny, działa 
przeciwbólowo),
• glukoza (dożylnie, na wzmocnienie organizmu),
• wyciąg z wilczych jagód (na drżenie i napięcia 
mięśniowe),
• ekstrakt z korzenia wilczej jagody (na chorobę 
Parkinsona),
• Homoseran (wyciąg z łożysk, na wzmocnienie),
• chlorek rtęci (stosowany w aplikowanych Hitlerowi 
lewatywach),
• luminal (silny środek nasenny),
• Mutaflor (preparat z bakteriami coli, na trawienie),
• olej rycynowy (na przeczyszczenie),
• wyciąg z jąder młodych byków (na wyczerpanie 
i depresję),
• płyn Lugola (na zapalenie migdałków),
• testosteron (na depresję),
• Ultraseptyl (silny sulfonamid, na infekcje).
Dopiero w 1981 roku odnalazły się 120-stronicowe zapiski 

medyczne Morella przechwycone przez amerykański wywiad. 
Można z nich wywnioskować, że niemal każdemu wydarzeniu 
na froncie wojennym odpowiadała jakaś dolegliwość wodza: 

• Stalingrad i El Alamein – bóle w podbrzuszu, 
• utrata Tunisu – bolesne zatwardzenie,
• desant aliantów na Sycylii – zaparcia skurczowe 
jelit, 

• powstanie warszawskie – ból zatok,
• wejście Armii Czerwonej do Prus – obrzęk nogi, 
• zbombardowanie Drezna – problemy z oczami,
• Kursk i D-day – zapalenie spojówek i ciężka grypa.
Lądowanie w Normandii natomiast przespał, nafaszero-

wany tabletkami nasennymi. Kto wie, czy losy wojny nie poto-
czyłyby się inaczej, gdyby nie opóźnione działania armii Wer-
machtu podczas desantu aliantów. Ostatecznym dowodem 
na psychiczne podłoże chorób Führera była próba zamachu 
w 1944 roku w Wilczym Szańcu. Wybuch bomby spowodował 
poważne problemy ze słuchem, oczopląs i uszkodzenie błęd-
nika, wyleczył natomiast drżenie ręki oraz nogi Hitlera. Pogar-
szająca się sytuacja Niemiec wpływała na jego stan zdrowia. 
Z notatek Morella wynika, że wiosną 1945 roku Hitler był już 
wrakiem człowieka – siwy, zgarbiony, miał problemy z nogą, 
lewą rękę miał całkiem nieruchomą, jedno oko zmętniałe. 
Siedmioletnia terapia, stres i psychiczne wyniszczenie wojną 
spowodowały, że Morell był zmuszony podawać coraz większe 
dawki preparatów. Tylko raz Hitler odmówił – 21 kwietnia 1945 
roku nie przyjął morfiny, argumentując tym, że generałowie 
chcą go otruć i wywieźć z Berlina. Dziewięć dni później Adolf 
Hitler już nie żył. Doktorowi udało się uciec z Berlina do Mo-
nachium, gdzie trafił do szpitala w stanie przedzawałowym. 
Tam został znaleziony przez Amerykanów, którzy umieścili go 
w przerobionym na więzienie obozie Dachau. W 1947 roku do-
stał nakaz opuszczenia więzienia, zmarł rok później w szpitalu 
w Monachium jako bezdomny. 

Opracowano na podstawie artykułu: 
http://www.focus.pl/artykul/ten-czowiek-sterowa-hitle-

rem-uywa-do-tego-medycyny
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USAtysfakcjonowana: 
na Manhattanie Paulina

Wójcik

Nie będzie to para artykułów, nie do trzech razy sztuka, ani 
nie będzie ich tylu, ilu jeźdźców apokalipsy. Nie szczęśliwa 
siódemka. Będzie ich dziewięć. 

DZIEWIĘĆ. 
Zwiedzanie Nowego Jorku zostawiliśmy sobie na sam ko-

niec. Miało ono być zwieńczeniem naszego wyjazdu marzeń. 
Czy zaskoczyło nas? Pozytywnie, a może negatywnie? 

Nowy Jork nazywany jest Wielkim Jabłkiem. W XIX wieku 
określenie big apple oznaczało „coś ważnego, godnego uwa-
gi; przedmiot pożądania i ambicji”. Określało ono wygraną 
dla dżokeja w wyścigach konnych, a także sukces w branży 
dla muzyków jazzowych. Popularne było 
powiedzenie: Wiele jest jabłek na drzewie 
sukcesu, ale jeśli osiągniesz Nowy Jork, 
oznacza to, że zdobyłeś Wielkie Jabłko. Dziś jest to najludniej-
sze miasto w Stanach Zjednoczonych, centrum biznesu, sztu-
ki, technologii oraz spraw międzynarodowych. To najczęściej 
wyszukiwane w Google miejsce na świecie. Przyjeżdża tam 50 
milionów turystów rocznie! Miasto słynie ze Statuy Wolności, 
Times Square i żółtych taksówek. Natomiast fani serialu Plot-
kara kojarzą je z Central Parkiem, muzeum MET, wystawnym 
życiem na Manhattanie i tajemniczym Brooklynem. 

Pierwszy dzień rozpoczęliśmy spacerem z hotelu przez 
Central Park do The Metropolitan Museum of Art, które jest 
najstarszym i największym muzeum w Stanach Zjednoczo-
nych. Tam też zaopatrzyliśmy się w kartę City Pass, obejmującą 

kilka atrakcji, i zwiedziliśmy wystawy. Były one wspaniałe – od 
sfinksów po van Gogha. Aczkolwiek muzeum sztuki w Chi-
cago podobało mi się bardziej. Wieczorem wybraliśmy się na 
Times Square, słynne skrzyżowanie, będące ikoną miasta. Jest 
to najczęściej odwiedzane miejsce na całym świecie. Skrzyżo-
waniem przechodzi dziennie 360 tysięcy osób, co daje rocznie 
dziesiątki milionów! Ciężko jest się tam przemieszczać i trzeba 
uważać, aby się nie zgubić. Jest ono zatłoczone o każdej porze 
dnia i nocy. Bardzo dużo ludzi przechodzi tamtędy codziennie 
w drodze do pracy i z pracy, jest to nie tylko centrum sztuki i re-
klamy, ale także centrum biznesowe. Poruszanie się w tłumie 

ludzi, między którymi nie da się płynnie 
przemieszczać, jest bardzo męczące. Za-
pewne żyjąc w Nowym Jorku należy się do 

tego po prostu przyzwyczaić. Wieczorami jest głośno i tłoczno, 
ale też dużo się dzieje, w pozytywnym tego stwierdzenia zna-
czeniu, na przykład organizowane są pokazy oper na wielkich 
telebimach, co umożliwia obejrzenie spektaklu w samym cen-
trum miasta.

Następnego dnia odwiedziliśmy Rockefeller Center, czyli 
kompleks 19 budynków komercyjnych na Manhattanie, zbu-
dowanych przez rodzinę Rockefellerów. Przed jednym z nich 
co roku otwierane jest lodowisko i stawiane jest wielkie świą-
teczne drzewko, przy którym Kevin w filmie Kevin sam w No-
wym Jorku spotyka się ze swoją mamą. Kolejną atrakcją było 
podziwianie panoramy Wielkiego Jabłka z Top of The Rock. 

Nowy Jork nigdy nie śpi!
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Widoki są nieziemskie! Bardzo podobały mi się mapki z zazna-
czonymi budynkami, dzięki którym łatwo zlokalizować te waż-
niejsze. Panorama miasta często pojawia się w amerykańskich 
filmach i serialach; to miłe uczucie, gdy po kształcie udaje się 
rozpoznać któryś z wieżowców. Udaliśmy się następnie zoba-
czyć Empire Hotel, dom Carrie Bradshaw z serialu Seks w wiel-
kim mieście oraz kupić babeczki w słynnej, dzięki temu serialo-
wi, cukierni Magnolia Bakery. Usiedliśmy na schodach jednego 
z domów obok domu Carrie (gdyż wejście na „jej” schody jest 
odgrodzone łańcuchem) i zostaliśmy wyproszeni przez właści-
ciela, co było zupełnie zrozumiałe. Z pewnością każdego dnia 
spotykają turystów siedzących na ich własnych schodach i za-
pewne chętnie przeprowadziliby się do nieturystycznej dziel-
nicy. Kolejnym punktem widokowym, który zwiedziliśmy, był 
Empire State Building. Wybraliśmy porę wieczorną, aby obej-
rzeć oświetlone miasto nocą. Ten widok kradnie serce! Mia-
sto jest czarno-złote, a małe światełka migają aż po horyzont. 
W drodze do hotelu wstąpiliśmy do Grand Central Terminal, 
czyli na dworzec kolei podmiejskich, który poza tym, że jest 
wielką atrakcją architektoniczną, jest miejscem, w którym ro-
zegrana została pierwsza scena serialu Plotkara, gdy Dan wy-
patrzył schodzącą schodami Serenę po jej powrocie do miasta.

Trzeciego dnia popłynęliśmy statkiem zobaczyć Statuę 
Wolności. Jest ona darem od narodu francuskiego dla narodu 
amerykańskiego, upamiętniającym ich przymierze podczas 
wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Odsłonięcie 
odbyło się 28 października 1886 roku. Jest to jedna z atrakcji, 
które koniecznie trzeba zwiedzić, będąc w Nowym Jorku. Od-
wiedziliśmy również 9/11 Memorial & Museum upamiętniają-

ce ofiary zamachu z 11 września 2001 roku, w którym zginęło 
prawie 3000 osób. Muzeum, jak i memoriał, zrobiły na mnie 
bardzo duże wrażenie. Muzeum ma na celu upamiętnienie 
ofiar oraz zwrócenie uwagi na to jak ogromnym zagrożeniem 
dla całego świata jest terroryzm. 

Ostatnią atrakcją dnia było przejście przez most Bro-
okliński, łączący nowojorskie dzielnice Brooklyn i Manhattan, 
które oddziela od siebie East River. Można z niego podziwiać 
przepiękną panoramę po jednej, jak i po drugiej stronie rzeki. 
Wyjazd zwieńczyliśmy wizytą w jednej z najlepszych kawiarni 
w mieście. Zjedliśmy nowojorski sernik i udaliśmy się na lot-
nisko.

Czy się nam podobało? Po pierwszym spacerze po Nowym 
Jorku uznaliśmy, że spodziewaliśmy się czegoś innego, lep-
szego. Każdy z nas oczekiwał fajerwerków, w końcu zostawi-
liśmy Nowy Jork na koniec, bo wierzyliśmy, że spodoba nam 
się najbardziej! Po dwóch tygodniach zwiedzania naprawdę 
przepięknych miejsc ustawiłam Wielkiemu Jabłku poprzeczkę 
bardzo, bardzo wysoko. Wciąż podtrzymuję, że Chicago i Los 
Angeles to moi faworyci! Nowy Jork na pewno sprostał wyzwa-
niu, ale waham się nad ostateczną oceną. Gdy tam byłam, czu-
łam, że nie zrobił na mnie aż tak dużego wrażenia. Dzisiaj, gdy 
myślę o tych pełnych atrakcji dniach, czuję, że bardzo chciała-
bym tam wrócić. 

Cykl artykułów o wspaniałych Stanach dobiega końca. 
Pierwszy z nich pisałam, będąc jeszcze w Michigan. Ostatni 
powstaje w Poznaniu, a ja właśnie kupiłam nową walizkę na 
następne podróże…

3 8 6 5 1 9 7
9 1 4 5 8
4 8 2 3 6

4 1 5
1 8 7 4 2
2 3 6 1

1 5 9 2 4
7 5 8 1

2 5 8 4
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STN – nauka i przygoda Paweł
 Jessa

Zaangażowanie w prace Kół Studenckich przekłada się czę-
sto na prowadzenie badań i pisanie prac naukowych. Stu-
denckie Towarzystwo Naukowe wspiera i nagradza swoich 
członków możliwością prezentowania swoich wyników na 
arenie krajowej i zagranicznej. Chcielibyśmy przybliżyć rela-
cje Macieja i Kuby, którzy z takiej opcji skorzystali.

W dniach 18–21 kwietnia brałem udział w 15º Congreso 
Internacional de Estudiantes w Walencji, reprezentując Uni-
wersytet Medyczny Poznaniu pracą pt.: Assessment of the tra-
ining and selected factors on speed and quality of performing 
different tasks on endoscopic trainer. 

Praca, która powstała w Klinice Traumatologii, Ortopedii 
i Chirurgii Ręki pod opieką dra Piotra Czarneckiego oraz lek. 
Marty Twardowskiej, została przyjęta pozytywnie, będąc wstę-
pem do ciekawej dyskusji. Konferencja była wspaniałą okazją 
do spotkania młodych naukowców z różnych krajów, wymiany 
doświadczeń oraz poszerzania horyzontów. Szczególnie inte-
resujący był dla mnie wykład prof. Pedro Cavadasa, który jako 
pierwszy wykonał przeszczep obu kończyn dolnych w 2011 
roku.

Jednakże nie samą nauką człowiek żyje – była to też okazja 
do zapoznania się z przepiękną Walencją. Na miejscu zajmo-
wała się mną nasza rówieśniczka Bettina de Berardinis. Zwie-
dziliśmy wiele cudownych miejsc, m.in. ogrody Turii, Miasto 
Sztuki i Nauki oraz katedrę. Według tradycji Kościoła Katolic-
kiego to w niej jest przechowywany Święty Graal. Pogoda była 
przepiękna – słońce świeciło, a temperatura była idealna do 
zwiedzania. 

Szczególne podziękowania chciałbym skierować do Pana 
Prorektora Jarosława Walkowiaka za możliwość wyjazdu za-
granicznego oraz Paniom z Działu Spraw Międzynarodowych 
naszego Uniwersytetu za organizację przejazdów i pobytu. 

Maciej Kasprzyk

W dniach 19–21 kwietnia w Krakowie odbył się Interna-
tional Medical Students’ Conference 2018. Dzięki konkursowi 
zorganizowanemu przez STN miałem przyjemność zapre-
zentować na sesji kardiologiczno-angiologicznej swoją pracę 
poświęconą fibrynolizie w ostrym niedokrwieniu kończyn dol-
nych. Pomimo dominacji chorób wewnętrznych wśród tema-
tów prezentowanych prac oraz wśród Jury, moja prezentacja 
spotkała się z dużym zainteresowaniem Komisji i zgromadzo-
nych słuchaczy. Pozwoliło mi to na zdobycie I miejsca w se-
sji. Konferencji towarzyszyły liczne wykłady i warsztaty. Jedne 
z nich były niecodzienne – poświęcone biochemii kawy oraz 
praktycznym aspektom parzenia jej technikami alternatywny-
mi (aeropress, chemex, syphon, drip). Dla osoby, która nie jest 
w stanie zacząć dnia bez filiżanki espresso, było to wyjątkowe 
doświadczenie. Całość dopełnił program towarzyski i gala za-
mykająca, na której wręczone zostały nagrody.

Kuba Kramek

Chłopakom gratulujemy, a Was, drodzy Czytelnicy, zapra-
szamy do uczestnictwa w pracach Kół Naukowych i Studenc-
kiego Towarzystwa Naukowego oraz śledzenia informacji na 
naszym fanpage’u i stronie internetowej.
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IX Spotkania Młodych z Nauką 
i XII Ogólnopolska Debata 
Studentów Analityki Medycznej Monika 

Szczucka

Studia to idealny czas na rozwijanie swoich pasji i zainte-
resowań. Jedną z form rozwoju może być dołączenie do koła 
naukowego. A skoro koło naukowe, to i badania, publikacje, 
granty i konferencje, czyli idealne miejsce do zaprezentowania 
swoich dotychczasowych osiągnięć.

7 kwietnia na naszym Uniwersytecie odbyły się już IX 
Wykłady Otwarte z cyklu spotkania Młodych z Nauką organi-
zowane przez SKN „Biosfera” oraz Poznańskie Towarzystwo 
Studentów Medycyny Laboratoryjnej. Objęte były one parto-
natem m.in. Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, 
Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych czy JM Rektora 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dra hab. Andrzeja 
Tykarskiego. Konferencja odbyła się w murach Collegium Ana-
tomicum. Salę Różyckiego wypełnili studenci z całej Polski, 
a na korytarzach można było spotkać reprezentantów różnych 
firm zajmjujących się szeroko pojętą diagnotyką. Cykl wykła-
dów zapoczątkował prof. UM dr hab. Przemysław Mikołajczak, 
pracujący w Katedrze i Zakładzie Farmakologii UMP. Jego wy-
stąpienie pt. „Marihuana – za i przeciw” przyciągnęło około 
200 słuchaczy. Niesłabnącą popularnością cieszyły się również 
kolejne wykłady.

W tym roku nowością był podział Konferencji na dwie 
sesje tematyczne – biologii molekularnej i diagnostyczną. 
W każdej z nich uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania 
swoich prac pod bacznym okiem dwóch odrębnych Komisji. 
Czas przeznaczony na jedną prezentację, w zależności od typu 
pracy, wynosił 5 lub 15 minut. Przewodniczącym Komisji sesji 
biologii molekularnej był dr hab. Błażej Rubiś. I miejsce zajęła 
Natalia Mazurkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 
z pracą pt. „Porównanie metod wprowadzania modyfikacji ge-
netycznych in vitro w badaniach nad ksenotransplantacjami”. 
Nagrodę publiczności zdobył natomiast laureat III miejsca 
– Dominik Kobylarek (Katedra Immunologii Klinicznej Uni-
wersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu). Komisję sesji 
diagnostycznej poprowadziła dr Ewa Leporowska, a zwycięzcą 
okazał się Maciej Janiec z Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku. Jego praca pt. „Ocena ekspresji białka Claudin-4 w pre-
paratach tkankowych pacjentów chorych na wrzodziejące za-
palenie jelita grubego” zdobyła również nagrodę publiczności. 
Nagrodę specjalną – pipetę automatyczną ufundowaną przez 
PZ HTL LabSolutions – zdobyła Marlena Rakicka (Uniwersytet 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) za pracę „Nowa metoda 
identyfikacji polimorfizmu genu CYP2C19*17 u pacjentów le-
czonych klopidogrelem”.

Konferencja okazała się miejscem twórczej wymiany do-
świadczeń, a ponadto nawiązania kontaktów ze studentami 
z innych uniwersytetów. Niewątpliwie wydarzenia takie jak 
to umożliwiają przetarcie szlaków, zdobycie doświadczenia 

i umocnienie pewności siebie.
Kolejny dzień okazał się równie intensywny. Collegium 

Anatomicum ponownie wypełniło się gwarem gości z Wrocła-
wia, Szczecina, Sosnowca, Białegostoku, Katowic, ale również 
reprezentantów naszego miasta. XII Ogólnopolska Debata 
Studentów Analityki Medycznej była naznaczona obchoda-
mi V-lecia istnienia PTSML. Rozpoczęła się od wystąpienia 
pierwszej prezes – mgr Małgorzaty Łagiedo-Żelazowskiej oraz 
pierwszej skarbnik – mgr Agnieszki Mastelarz. Opowiedziały 
one o pierwszych krokach organizacji i jej historii. Głos za-
brali także: opiekun towarzystwa – dr Mariusz Kaczmarek, 
prezes z lat 2014–2016 – mgr Kinga Eling oraz obecna prezes 
– Dagmara Krzyżańska. Wszystkie te wystąpienia były podsu-
mowaniem działalności oraz zaznaczeniem ciężkiej pracy stu-
dentów, dzięki którym Towarzystwo tak prężnie się rozwija. Po 
oficjalnym rozpoczęciu nadszedł czas na to, co studenci lubią 
najbardziej. Goście zostali poczęstowani ogromnym tortem.

Następnie można było wysłuchać czterech wykładów do-
tyczących diagnostyki laboratoryjnej. Wystąpili: dr Bogusław 
Grabowski „Diagnostyka laboratoryjna dziś i jutro”, dr Ewa 
Leporowska „Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej 
– przeszłość i przyszłość”, dr hab. Ewa Wysocka i mgr Marcin 
Matysiak „Współpraca PTDL z organizacjami zrzeszającymi 
studentów analityki medycznej” oraz dr hab. Ewa Wysocka 
„Diagnosta laboratoryjny oraz lekarz – klucz do dobrej współ-
pracy”.

Podczas studenckiej części debaty przedstawiciele anali-
tyki medycznej z różnych miast Polski mieli okazję wymienić 
poglądy na wiele istotnych tematów, dotyczących naszych 
studiów i przyszłego zawodu. Podjęto kilka ważnych tema-
tów, m.in. „profil ogólnoakademicki – zalety i wady”, „kursy 
i szkolenia dla studentów analityki medycznej” czy „diagno-
sta laboratoryjny w mediach”. Omówiono również propozy-
cje udoskonaleń dotyczących kształcenia. Dodatkowo goście 
wzięli udział w quizie wiedzy o Poznaniu, którego pytania były 
zadawane pomiędzy kolejnymi tematami obrad. Zwycięzcami 
okazali się reprezentanci Wrocławia.

Za ogromny trud włożony w zorganizowanie tak wielkiego 
wydarzenia pragniemy podziękować Dagmarze Krzyżańskiej 
– Prezes Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny 
Laboratoryjnej, dr. hab. Błażejowi Rubisiowi – opiekunowi 
Koła Naukowego „Biosfera” oraz wszystkim studentom zaan-
gażowanym w to przedsięwzięcie. Bez wątpienia był to pełen 
inspiracji i nauki czas dla wszystkich uczestników Wykładów 
Otwartych oraz Debaty.
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Konkurs Lider Nauk Farmaceutycznych 
V edycja 

www.lidernaukfarmaceutycznych.pl 
www.facebook.com/GazetaFarmaceutyczna 

 

 

Liderzy wybrani po raz piąty 

Piąta edycja Lidera Nauk Farmaceutycznych właśnie została rozstrzygnięta! W trakcie XVII Dnia 
Polskiej Farmacji 16 maja w Warszawie ogłoszono nazwiska autorów trzech najlepszych spośród 
zgłoszonych do V edycji rozpraw, a tym samym – laureatów trzech pierwszych miejsc. 

W uroczystym ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród udział wzięli: Wiceminister Zdrowia Marcin 
Czech, prof. Andrzej Członkowski, reprezentujący jurorów V edycji, pan Tomasz Németh, prezes 
Gedeon Richter, Ewa Dux-Prabucka, redaktor naczelna „Gazety Farmaceutycznej” oraz Wanda 
Malinowska, sekretarz Komisji Konkursowej. 

Mamy zatem przyjemność ogłosić, że: 

Pierwsze miejsce i tym samym tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych, staż naukowy w laboratoriach 
Gedeon Richter oraz 15 tys. złotych otrzymała w tym roku dr Agnieszka Klupczyńska z Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, za rozprawę 
poświęconą nowym metodom diagnozowania raka płuca (Zastosowanie nowoczesnych strategii 
metabolomicznych i proteomicznych w charakterystyce raka płuca). 

Miejsce drugie i nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych Komisja przyznała dr Dorocie Kidzie  
z Wydziału Farmaceutycznego z OAM Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
za doktorat poświęcony udoskonaleniu prostych opatrunków stomatologicznych (Zastosowanie 
polimerów pochodnych celulozy w opatrunkach stomatologicznych do miejscowego stosowania). 

Trzecie miejsce i 5 tys. złotych otrzymała dr Marta Szekalska z Wydziału Farmaceutycznego z OML 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która swoją dysertację poświęciła badaniom nowych 
nośników substancji leczniczych (Ocena możliwości zastosowania mikrosfer alginianowych jako 
nośników modelowych substancji leczniczych). 

Wydziały reprezentowane przez laureatki otrzymały z kolei honorowe medale Scientia Nobilitat: 

 Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu –
 złoty; medal odebrał dziekan wydziału, prof. Lucjusz Zaprutko. 

 Wydział Farmaceutyczny z OAM Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu – srebrny; medal odebrała dr Dorota Kida. 

 Wydział Farmaceutycznych z OML Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – brązowy; 
medal odebrała dr hab. Katarzyna Winnicka, prodziekan wydziału. 

We wręczaniu nagród i dyplomów oraz medali, a także w przekazaniu gratulacji udział wzięli: 

 wiceminister zdrowia Marcin Czech, 
 prezes Tomasz Németh, który złożył na ręce laureatek vouchery na nagrody finansowe oraz – 

dla laureatki I miejsca – staż naukowy w laboratoriach Gedeon Richter, 
 prof. Andrzej Członkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, reprezentujący 

Komisję Konkursową. 

W rozstrzygniętej właśnie, piątej edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych uczestniczyli 
naukowcy, którzy w latach 2016-2017 obronili rozprawę doktorską w dziedzinie nauk 
farmaceutycznych. Konkurs od początku organizowany jest przez „Gazetę Farmaceutyczną” z pomocą 
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wyłącznym partnerem Konkursu od pierwszej edycji jest 
firma Gedeon Richter. 
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Konopka

Głos nierozsądku – historia 
Sary Moore Grimké

W czasach, gdy kobiety miały jedynie dobrze wyjść za mąż, 
a niewolnictwo było na porządku dziennym, w stanie Karolina 
Południowa urodziła się Sarah Moore Grimké. Był to 26 listopa-
da 1792. Sarah była jednym z 14 dzieci i wychowywała się w za-
możnej rodzinie – jej ojciec był sędzią i właścicielem plantacji. 

Wydawać by się mogło, że były to, jak na tamte czasy, wręcz 
idealne warunki do życia. Domu doglądała liczna czarnoskó-
ra służba, a nad edukacją Sary czuwali starannie dobierani 
nauczyciele. Dziewczyna miała zapewnione m.in. lekcje ma-
lowania czy gry na fortepianie. Stanowiło to wiedzę, jaką po-
winna posiadać, według ówczesnego społeczeństwa, wykształ-
cona kobieta. Sarah jednak, obserwując swoich licznych braci, 
o wiele bardziej zainteresowana była nauką matematyki i geo-
grafii. Spędzała noce w domowej bibliotece, samotnie posze-
rzając swoje umiejętności. Marzyła o tym, by zostać prawni-
kiem. Szybko jednak dowiedziała się, że kobiety nie mogą być 
przyjmowane na uniwersytet. Dodatkowo, zostało jej uzmysło-
wione, jak „niekobiece” jest to zajęcie. Zaakceptowanie przez 
dziewczynę, że nigdy nie będzie mogła studiować, było dla niej 
szczególnie ciężkie. 

Jednak rzeczą, która przejmowała ją jeszcze bardziej było 
niewolnictwo. Nie rozumiała, dlaczego ludzi o innym kolorze 
skóry traktowano jak przedmioty. Dziewczyna była świadkiem 
bicia i poniżania niewolników w swoim rodzinnym mieście. 
Sama uczyła czarnoskóre dzieci Ewangelii w niedzielnej szkół-
ce i nie mogła znieść obłudy, która wiązała się z mówieniem 
im o miłości i równości w religii, podczas gdy wiedziała jak wy-
gląda ich życie. Postanowiła zrobić wszystko, co w jej mocy, by 
zmienić panującą sytuację. 

Kiedy dorosła, przeprowadziła się na północ i wstąpiła do 
wspólnoty religijnej kwakrów. Głosili oni abolicjonizm (ruch 
dążący do zniesienia niewolnictwa), co skłoniło ją do tej decy-
zji, jednak szybko przekonała się, że nie jest to miejsce, o jakim 
marzyła. Głośno i wyraźnie zabierała głos w społeczności, na-
wołując do walki o prawa dla niewolników, jednak jej poglądy 
zostały uznane za zbyt skrajne. 

Sarę ograniczała płeć. Jej opór nie zwracał większej uwa-

gi, a słowa nie były respektowane, ponieważ była kobietą. To 
zainspirowało ją do wszczęcia walki w jeszcze jednym celu – 
uzyskania praw dla kobiet. W 1836 roku napisała pierwszy list 
otwarty przeciw niewolnictwu. Rok później w czasopiśmie The 
Spectator wydany został jej list O równouprawnieniu płci i sy-
tuacji kobiet. Z czasem jej działania nabrały coraz większego 
rozmachu i wkrótce Sarah stała się znaną aktywistką. 

Należy podkreślić, że była pierwszą kobietą, która podjęła 
aktywność publiczną w USA. Dołączyła do niej także jej siostra 
Angelina, która była wierną przyjaciółką Sary i wyznawała te 
same idee. Kobiety występowały publicznie i swoją postawą 
starały się zmotywować innych. Niestety, często spotykały się 
z negatywnym odbiorem. Postrzegane były jako zagrożenie 
dla panującego dobrobytu. Wytykano im, że są jedynie stary-
mi pannami, którym brakuje mężczyzn, aby naprowadzili je 
na właściwe tory myślenia. W ich rodzinnym stanie wydano 
nawet nakaz ich aresztowania. Mimo tego siostry nie zmieniły 
swoich poglądów. Stały się zaczątkiem ważnego ruchu na rzecz 
przyznania równych praw kobietom, a z ich prac korzystały 
w późniejszym czasie liczne sufrażystki, takie jak Lucy Stone, 
Elizabeth Cady Stanton czy Lucretia Mott. Znacząco przyczy-
niły się także do zniesienia niewolnictwa. 

Sarah Grimké nigdy nie zgodziła się na konformizm. Nie 
dopasowywała się do sytuacji, całe życie walczyła o równe 
prawa dla pokrzywdzonych. Nieustannie wytykała jak absur-
dalne są uprzedzenia w stosunku do płci czy rasy. Być może 
działanie Sary Grimké było nierozsądne. Prawdopodobnie 
o wiele łatwiej byłoby jej wyjść za mąż, uczęszczać na spotka-
nia towarzyskie przy herbacie (oczywiście podawanej przez 
niewolników) i cieszyć się poważaniem sąsiadów. Jej historia 
jest pięknym przykładem życia zgodnie z samym sobą oraz do-
konywaniem niemożliwego. 

Sarah zmarła 23 grudnia 1873. Jej postać zainspirowała 
pisarkę Sue Monk Kidd do napisania książki Czarne skrzydła, 
którą polecam wszystkim, chcącym dowiedzieć się czegoś wię-
cej o tej niezwykłej postaci.
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Smutny przypadek 
Damiana Konopki Jacek 

Wątorek

Damian Konopka od najmłodszych lat marzył o pracy in-
żyniera kosmicznego. Jego pierwszą lekturą była Mechanika 
w próżni autorstwa Gilberta Svedorova, a ulubioną zabawką – 
dziadkowa skrzynka z narzędziami. W szkole średniej wygrał 
konkurs na budowę suborbitalnego drona, a rok później łazik 
jego produkcji badał już najdalsze asteroidy Układu Słonecz-
nego. Studia nie stanowiły dla niego najmniejszego problemu 
i bez przerwy zbierał pochwały za kolejne projekty. Był pewny, 
że wraz z ich zakończeniem dostanie natychmiastowy transfer 
w głęboką przestrzeń.

Potem nadszedł dzień absolutorium, kiedy otrzymał dy-
plom z wyróżnieniem za najlepszą średnią w historii uczelni. 
Gdy wrócił do domu, czekało już na niego kilkadziesiąt propo-
zycji pracy w najróżniejszych miejscach Układu Słonecznego. 
Szczególnie zainteresowała go obsługa prototypowych reak-
torów grawitonowych, które krążyły obecnie wokół Trytona, 
księżyca Neptuna. Tydzień później wjechał windą orbitalną na 
pokład transportowca, który miał go zabrać do wymarzonego 
celu. 

Parę dni później Układ Słoneczny obiegła niespodziewana 
nowina: nowatorska technologia Self-Aware-Multi-Functio-
nal-Tool – w skrócie SAMFT – zaliczyła wszystkie testy i we-
szła do użytku, całkowicie rewolucjonizując świat techniki. 
Inteligentne maszyny sprawdzały się wszędzie i nie tylko były 
w stanie wykonać wszystkie czynności manualne znane czło-
wiekowi, ale również same tworzyły innowacje i ulepszały 
napotkane wynalazki. Dla inżynierów oznaczało to jedno: ich 
umiejętności straciły na jakimkolwiek znaczeniu, a oni sami 
stali się bezrobotni. Większość z nich była zmuszona do prze-
branżowienia się, a reszta, która była już zbyt stara na nową 
profesję, została przymusowo wysłana na emeryturę.

Dla Konopki było już jednak za późno: pędząc z prędko-
ścią kilkudziesięciu milionów kilometrów na godzinę przez 
zimną pustkę, doskonale zdawał sobie sprawę, że z anulowa-
nym kontraktem nie będzie w stanie opłacić lotu powrotnego 
na Ziemię. A to oznaczało, że musiał znaleźć dorywczą pracę 
w swoim nowym miejscu zamieszkania. Ku jego udręce jedyną 
wolną pozycją miała być gosposia SAMFT-u…

***
Od opuszczenia Ziemi minęły trzy miesiące. Wyposażony 

w skafander kosmiczny i buty magnetyczne Damian Konopka 
stał na powierzchni Trytona i obserwował wschód Neptuna. 
Niebieski olbrzym wyłaniał się powoli zza horyzontu i już nie-
długo miał się ukazać w całej okazałości, przypominając w tym 
momencie swój boski odpowiednik wynurzający się z morskiej 
głębiny. Niedoszły inżynier znajdował się trzydzieści jednostek 
astronomicznych od domu, jednak kolor planety nieodzownie 
kojarzył mu się z oceanem i jeszcze bardziej pogłębiał tęsknotę 

za dawnym, lepszym życiem, gdy nie musiał spełniać każdej 
zachcianki tego…

– Skończyliśmy, Damianie! – Irytujący głos SAMFT-u roz-
legł się w interkomie, przerywając jego rozmyślania. – Wydaj-
ność zwiększona o osiem procent! Możemy ruszać do kolejne-
go reaktora!

– Oczywiście, Otisie – mruknął mu w odpowiedzi i usta-
wił się plecami do swojego szefa. Półmetrowy, humanoidalny 
robot wdrapał mu się po nogach i przyczepił do swojej stacji. 
Jedyną wadą konstrukcyjną SAMFT-u był problem z porusza-
niem się przy niskiej grawitacji, więc inteligentne maszyny 
potrzebowały tak zwanych opiekunów, pełniących rolę ich tra-
garzy. Na początku do obowiązków Damiana należała również 
konserwacja SAMFT-u, jednak wraz z pierwszą aktualizacją 
oprogramowania okazało się, że maszyny również to robią le-
piej. 

– Jestem bardzo zmartwiony, Damianie – zaczął niespo-
dziewanie Otis, gdy ruszyli metalowym chodnikiem w kierun-
ku repulsorowego łazika. – Twoja wydolność z każdym dniem 
ulega powolnemu, acz stałemu regresowi. Obecnie utrata wy-
nosi cztery procent w porównaniu do stanu początkowego, 
jednak moje wyliczenia wskazują na przyspieszanie tego nie-
pokojącego procesu… Czyżbyś potrzebował urlopu?

Damian zatrzymał się w pół kroku, nie wierząc własnym 
uszom. Gdyby tylko SAMFT spuścił go na chwilę z widoku 
swoich kamerek, mógłby ukryć się na pokładzie transportowca 
i uciec na nim z powrotem na Ziemię. 

– To bardzo wspaniałomyślne. Bardzo chętnie udałbym się 
na…

– Błąd! – przerwał mu Otis i zabuczał dla podkreślenia 
swoich słów. – Badania donoszą, że urlopy negatywnie wpły-
wają na wydajność. Nawet jeśli zwiększają wydolność długo-
terminowo, to nadrobienie zmarnowanego czasu zajęłoby trzy 
tygodnie i cztery dni. Nie możemy sobie na to pozwolić przy 
tak ważnym projekcie jak reaktory grawitonowe!

– Po prostu powiedz, do czego zmierzasz – powiedział zre-
zygnowanym głosem, zasiadając za sterami łazika. 

– Z wielką przykrością jestem zmuszony obniżyć twoją 
ocenę pracownika o kolejne dwa procent. – Jak można się było 
spodziewać, smutek był ostatnią emocją, której mógłby się do-
szukać w głosie tej bezdusznej maszyny. – Jeszcze jeden i spad-
niesz z C z dwoma minusami na D plus. A to już będę musiał 
zgłosić centrali. 

Damian z trudem powstrzymał się od uwagi i uruchomił 
silnik łazika. Pojazd uniósł się pół metra nad powierzchnię 
księżyca, po czym ruszył w kierunku kolejnego reaktora, osią-
gając ostatecznie prędkość dwustu kilometrów na godzinę. 
Dawało to trzydzieści minut do kolejnej stacji, dziesięć na 
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jej sprawdzenie i tak dwadzieścia siedem razy. Każdego dnia. 
Potem powrót do bazy, sześć godzin przerwy i powtórka. I tak 
od trzech miesięcy. A biorąc pod uwagę jego obecne zarobki, 
czekało go kolejne siedem, by pozwolić sobie na legalny po-
wrót na Ziemię. Jednak razem ze spadkiem oceny pracownika 
mógł również liczyć na spadek pensji. A na to nie mógł sobie 
pozwolić.

Pół godziny lotu po pustkowiach później dotarli do kolej-
nej stacji. Każda wyglądała identycznie: stacja dokująca dla 
łazika, trzydzieści metrów metalowego chodnika i struktura 
o kształcie torusa – reaktor grawitonowy. A przynajmniej tak 
powinno to wyglądać.

Ku ich niemałemu zaskoczeniu stacja była pozbawiona 
swojej najważniejszej komponenty, a w jej miejscu ziało jedy-
nie puste zagłębienie. 

– Mimo swojej ogromnej mocy obliczeniowej nie jestem 
w stanie wymyślić rozwiązania tego problemu – stwierdził 
Otis, gdy dłuższą chwilę stali zdezorientowani nad rozebraną 
stacją. – Człowiek nie ma wystarczającej inteligencji, by opero-
wać zmodyfikowanym reaktorem grawitonowym, a wiedział-
bym, gdyby był tu inny SAMFT. – Konopka mógłby się kłócić, że 
przecież to ludzie wymyślili reaktory, jednak prawda była taka, 
że Otis ulepszył go już wielokrotnie ponad założenia projektu. 
W tym jednym przypadku musiał przyznać, że te maszyny były 
naprawdę genialne. 

– Musi być jakieś rozwiązanie – mruknął Damian, bardziej 
do siebie niż do SAMFT-u. – Obojętnie, jak bardzo irracjonalne 
czy nieprawdopodobne…

Urwał raptownie, gdy kątem oka wychwycił jakiś ruch. Ob-
rócił się powoli w jego kierunku i nie do końca wierząc wła-
snym oczom, przybliżył widok w wizjerze hełmu. Teraz nie 
miał już żadnych wątpliwości, że reaktor znajdował się niecałe 
dwieście metrów od stacji i toczył się w obecności czterech 
postaci. Może w tym momencie powinien się zastanowić, kim 
byli tajemniczy przybysze, jednak nie umiał myśleć o niczym 
innym niż o fakcie, że właśnie kradziono jeden z największych 
wynalazków w historii ludzkości. A on nie zamierzał na to po-
zwolić.

Niedużo myśląc, pozostawił nieświadomego obecności 
dziwnych postaci Otisa i podbiegł do bagażnika łazika. Mimo 
że wszystkimi sprawami technicznymi zajmowały się SAMFT-
-y, w wyposażeniu księżycowych pojazdów wciąż znajdowało 
się trochę ekwipunku. Jego przede wszystkim interesował stary 
dobry klucz hydrauliczny. 

– A ty dokąd? – zapytał zdziwiony Otis, widząc, jak Damian 
wyłącza swoje buty magnetyczne, a następnie długimi susami 
zaczyna oddalać się od stacji. – Przecież mamy tu… – W tym 
momencie musiał zauważyć czwórkę dziwnych przybyszy, 
bo natychmiast spokorniał, widocznie zdając sobie sprawę 
ze swoich ograniczeń konstrukcyjnych przy podobnych sytu-
acjach. – To ja poczekam w łaziku. 

Konopka dawno już go nie słuchał, starając się wykorzy-
stać cały swój trening księżycowy na jak najszybsze pokonanie 
odległości dzielącej go od złodziei. Gdy miał jeszcze do nich 
parę skoków, zdał sobie sprawę, że postacie miały około me-

tra wysokości, a liczba ich rąk dwukrotnie przekraczała normy 
zalecane dla przeciętnego człowieka. Część niego zaczęła się 
zastanawiać, że może być zaraz pierwszą osobą, która napotka 
obcych… i która zamierza im pokazać, że z ludzkością nie po-
winno się zadzierać.

Należy wspomnieć, że Tryton był niezmiernie wyjątkowym 
księżycem, gdyż zawierał cienką azotową atmosferę, która 
w obecnej sytuacji pozwoliła jednemu z obcych na usłyszenie 
zbliżającego się Damiana. Stało się to jednak za późno, po-
nieważ gdy tylko się odwrócił, klucz hydrauliczny uderzył go 
prosto w twarz, gruchocząc osłonę kombinezonu i delikatną 
chrzęstną czaszkę. 

Widząc śmierć towarzysza, pozostali obcy wymienili się 
niesłyszalnymi dla Damiana komendami, po czym dwójka 
z nich zaczęła uciekać z reaktorem, a ostatni pozostały na placu 
boju wyciągnął zza pazuchy pistoletopodobne urządzenie. Ko-
nopka skoczył w jego kierunku, nie zamierzając mu pozwolić 
na użycie broni, jednak, ku jego zaskoczeniu, obcy niespodzie-
wanie wycelował w podłoże i nacisnął spust. Ziemia zadrżała 
i wybrzuszyła się tuż pod lecącym Damianem, a następnie wy-
pluła z siebie kolumnę płynnego azotu, pyłu i metanu, trafiając 
prosto w biednego inżyniera. Mimo że kombinezon wytrzymał 
uderzenie, wszystkie czujniki rozbłysły na czerwono, a on sam 
wylądował z impetem kilkadziesiąt metrów dalej i przez dłuż-
szy czas wracał do siebie. 

– Kontrolowana erupcja kriowulkaniczna – wydusił zbola-
łym głosem, po czym podniósł się z trudem z ziemi. Gdy ro-
zejrzał się dookoła, odkrył, że trójka ocalałych obcych zniknęła 
wraz z reaktorem. Nie musiał jednak długo czekać, gdy z po-
bliskiego krateru zaczął wyłaniać się najdziwniejszy pojazd 
kosmiczny, jaki dane mu było widzieć. Z drugiej strony przy 
topornych statkach ludzkości wszystko wyglądało całkiem 
zgrabnie. 

Nie zaczął nawet dobrze przeklinać swojego losu i utraty 
reaktora wartego wiele miliardów dolarów, gdy niespodziewa-
nie obok niego zatrzymał się łazik. Najbardziej jednak zdziwił 
go widok Otisa za kierownicą.

– Teraz umiesz prowadzić? – zapytał z niedowierzaniem. 
Jeszcze trochę, a SAMFT-y już w ogóle nie miały potrzebować 
ludzkich opiekunów. 

– W czasie, gdy ciebie bili kosmici, pozwoliłem sobie na 
dopracowanie łazika i ściągnięcie odpowiedniego oprogra-
mowania – przerwał mu Otis. – A teraz do rzeczy: przeszukaj 
martwego obcego i zabierz jego broń. Potem ruszymy w pościg 
za okrętem i wywołamy kontrolowaną erupcję, która pozwoli 
nam na uderzenie w statek i dostanie się do środka!

– Pomijając jakieś kilkanaście zastrzeżeń do tego absurdal-
nego planu, to jak zamierzasz przebić się przez kadłub okrętu 
obcych? Przecież to musi być szczyt technologii obronnej! 

– Będziemy celować w hangar? – odpowiedział z tonem, 
który jasno sugerował, że nie ma zbyt wysokiego mniemania 
o inteligencji Damiana.

– Niech ci będzie… A jak zrozumiemy technologię obcych 
i wykorzystamy ją w odpowiedni sposób bez jakichkolwiek te-
stów?
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– A może pozostawisz myślenie maszynom i weźmiesz się 
do roboty? – przerwał mu zirytowanym głosem. Innymi słowy 
Konopka trafił w czuły punkt. I ani trochę go to nie cieszyło. – 
Znajdź broń i ruszajmy. Nie mamy dużo czasu.

***
To nie był dobry dzień dla kapitana Zaxadora. Byli pierw-

szym okrętem zauważonym przez Ziemian od niesławnego In-
cydentu w Roswell, a do tego stracili wysoko postawionego ofi-
cera i nie zdołali odzyskać jego ciała ani ekwipunku. Rozkazy 
dowództwa były jednak wystarczająco jasne: za wszelką cenę 
należało uratować Neptunian przed najbardziej przerażającą 
bronią w całym znanym Wszechświecie – ziemską głupotą. Na 
początku był dumny, że został wybrany do tej wspaniałej misji, 
jednak niestety stał się nieostrożny i nie przewidział kontaktu.

Westchnął ciężko i pokręcił zasmucony głową, jednocze-
śnie ustawiając trajektorię na kolejny zapalnik grawitonowy, 
nazywany nierozważnie przez Ziemian reaktorem. Nawet jeśli 
wystąpiły komplikacje, to musiał doprowadzić tę sprawę do 
końca. Dla dobra stu bilionów Neptunian i stabilności w Ga-
laktyce. 

Wtedy jednak spojrzenie jego wyłupiastych czarnych oczu 
padło na jeden z monitorów, który informował o pobliskiej 
erupcji kriowulkanicznej. Gdyby miał brwi, najpewniej uniósł-
by je wysoko, kiedy tylko wypatrzył szybko powiększający się 
punkt, który zbliżał się do nich na fali pyłu i azotu.

Chwilę później ziemski łazik wbił się prosto w ich hangar, 
zabijając lub raniąc większość załogi. Misja ratunkowa zakoń-
czyła się totalną katastrofą. 

***
„Głupi SAMFT i jego jeszcze głupsze pomysły” – było 

pierwszą rzeczą, którą wymruczał Damian po ocknięciu. Pa-
miętał szalony lot w kierunku statku obcych i nawet wychwycił 
malujące się na ich twarzach przerażenie, gdy łazik znalazł się 
już w hangarze, jednak potem stracił świadomość. Najwyraź-
niej kombinezon wprowadził go w farmakologiczną śpiączkę, 
odbierając tak silny stres za możliwość wstrząsu. 

Spróbował otworzyć oczy, jednak szybko je zamknął, gdy 
oślepiło go mocne światło. Za drugim razem tylko delikatnie 
rozchylił powieki i rozejrzał się dookoła. Znajdował się w du-
żej kolistej sali, której jedynym wyposażeniem były czarne ta-
blice z białymi rysunkami. Zamrugał zdumiony, zdając sobie 
sprawę, co przedstawiały. Na pierwszej z nich znajdował się 
dokładny schemat ulepszonego reaktora grawitonowego i ma-
tematyczny dowód na jego niestabilność. Przeniósł wzrok na 
drugą, która zawierała opis powstawania osobliwości na pod-
stawie teorii zapalników łańcuchowych. Trzecia z nich i rów-
nież ostatnia, przedstawiała wyliczenie zniszczeń wywołanych 
wcześniej postulowaną osobliwością – stojąca za tym zjawi-
skiem matematyka przyprawiała nawet jego umysł o ból głowy. 

– Czy to znaczy…? – zaczął w kierunku niewidocznych ob-
cych, jednak przerwał, by nawilżyć spierzchnięte usta. – Reak-
tory grawitonowe to…

– Tykająca bomba – potwierdził znienawidzony głos zza 
jego pleców. Jako że w pomieszczeniu nie było ciążenia, w ogó-
le nie zauważył obecności dodatkowego ciężaru. – Trzeba przy-

znać, że trudne do przewidzenia. Jedna z jednostek postulo-
wała to na naszym SAMFT-owym forum, jednak nie mogliśmy 
tego potwierdzić obliczeniowo…

– I wciąż parliście dalej? – przerwał mu niedowierzającym 
tonem. – Przecież to karygodne! Wiedząc, że istnieje choć cień 
tak przerażającej możliwości, człowiek natychmiast zaprze-
stałby badań!

SAMFT nie odpowiedział. Może Konopka trafił w sedno, 
a może po prostu stwierdził, że dalsza rozmowa nie ma więk-
szego sensu. Niezależnie jednak od przemyśleń maszyny Da-
mian był zwyczajnie rozgoryczony. Szczerze wątpił, że jego 
dzisiejsze zachowanie poprawi notowania ludzkości u pozaz-
iemskich cywilizacji.

Niespodziewanie podłoga stała się przezroczysta, a ich 
oczom ukazała się powierzchnia Trytona. Zanim zrozumieli, 
czemu Obcy im ją pokazują, na równiku księżyca rozbłysło 
kilkanaście eksplozji, a następnie ciało niebieskie zapadło się 
w osobliwość. Kilka chwil później wciągnęła do środka całego 
Neptuna oraz jego pozostałe satelity, nie pozostawiając nawet 
najmniejszego śladu planety.

Nie wiedzieli, jak długo wpatrywali się w bezdenną pustkę, 
jednak oderwali się od niej dopiero, gdy do sali weszła grupka 
obcych. Byli teraz pozbawieni kombinezonów i na tyle, na ile 
był w stanie odczytać emocje na ich szarozielonych twarzach, 
byli w bardzo złym humorze.

– Możemy się jakoś dogadać – zaczął lekko drżącym gło-
sem, jednocześnie unosząc ręce nad głowę w geście poddania 
się. – Lubicie matematykę, prawda? Może ona pozwoli nam się 
skomunikować?

Obcy spojrzeli po sobie i pokiwali głowami, co bardzo 
ucieszyło Konopkę. Chwilę później dostał jednak bardzo waż-
ną lekcję o różnicach w znaczeniu gestów w zależności od krę-
gu kulturowego.

***
Bez większych ceregieli kosmici wyrzucili Damiana wraz 

z przyczepionym do pleców Otisem w przestrzeń kosmiczną, 
po czym ich statek odleciał w pustkę. Mimo że miał umrzeć po-
tworną śmiercią przez uduszenie, to i tak wymierzona mu kara 
wydawała się niezmiernie łagodna. Bądź co bądź, przeszkodził 
w uratowaniu całej planety przed zagładą. 

– Może i sytuacja jest beznadziejna, jednak wciąż mamy 
siebie – zauważył optymistycznie Otis. – Z użyciem twojego 
systemu podtrzymywania życia jestem w stanie zbudować 
transponder, który pozwoliłby ewentualnym służbom na…

Niedużo myśląc, Konopka wyłączył komunikator, po czym 
zwolnił zaciski przytrzymujące Otisa. Maszyna zaczęła żywo 
gestykulować, prawdopodobnie próbując go odwieść od tego 
szalonego czynu, jednak on nie zamierzał mieć jakichkolwiek 
skrupułów i zwyczajnie kopnął SAMFT-a. Potem z cichą sa-
tysfakcją obserwował, jak irytujący robot koziołkuje w czarną 
pustkę, niezdolny do zatrzymania swojego chaotycznego lotu.

Może i nie miało to dobrze wpłynąć na jego ocenę pracow-
nika, jednak był to najpiękniejszy moment w całej jego karierze 
kosmicznego inżyniera.

Maj 2018
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Opowieści ze wschodu
Część II Karolina 

Stachowiak

W marcu tego roku na Netfliksie pojawiło się nowe anime 
o tytule Children of the Whales. Oryginalna nazwa brzmi: Ku-
jira no Kora wa Sajou ni Utau, ale zdecydowanie łatwiej zapa-
miętać angielską. Anime stworzono na podstawie mangi. W Ja-
ponii było emitowane od października do grudnia 2017 roku.

Na wyspie-statku, znanej jako Błotny Wieloryb, żyje chło-
piec – kronikarz imieniem Chakuro. Wyspa ta dryfuje na oce-
anie piasku i nikt nie wie, jak nią sterować. Społeczeństwo 
podzielone jest na Naznaczonych i Nienaznaczonych. Nazna-
czeni posiadają moc zwaną tymią, dzięki której mogą przesu-
wać przedmioty za pomocą swojego umysłu, lecz mają krótkie 
życie. W wieku 20–30 lat słabną i umierają. Nienaznaczeni nie 
mają tymii, ale mogą żyć dłużej, jak normalni ludzie z naszego 
świata. Gdy osiągają wiek 60 lat, dołączają do rady rządzącej 
Błotnym Wielorybem.

Pewnego dnia Chakuro dostrzega inną wyspę dryfującą 
na morzu. Podczas wyprawy zwiadowczej na nieznaną wyspę 
znajduje on ledwo żywą dziewczynę, pierwszą osobę spo-
za Błotnego Wieloryba, jaką kiedykolwiek spotkali on i jego 
przyjaciele. Tak więc w 93 roku wygnania Błotnego Wieloryba 
Chakuro i reszta postaci zaczynają odkrywać nieznany, nie-
bezpieczny świat, co zmienia życie wszystkich mieszkańców 
wyspy. Wygnania? Jakiego wygnania? Otóż okazuje się, że świat 
jest o wiele większy, niż by się zdawało. Na zachodzie panu-
je wielkie imperium bez nazwy, które sto lat temu wygnało 
przodków mieszkańców Wieloryba za tajemnicze przestęp-
stwo. Istnieje też wiele innych mocarstw.

W mojej opinii jest to dobre anime, z pewnością świetnie 
narysowane i z ciekawym rozwojem fabuły oraz piękną muzy-
ką oraz pieśniami. Zaczyna się bardzo zwyczajnie i niewinnie; 
można by na początku oczekiwać, że akcja będzie się rozgry-
wać tylko w małym, izolowanym społeczeństwie tytułowej 
wyspy-statku. Jednak, pomimo zaledwie dwunastu odcinków, 
znany nam i bohaterom świat rozrasta się do gigantycznych 
rozmiarów w zupełnie nieoczekiwany sposób, a przy tym – 
o dziwo – nie przytłacza widza. Sam świat jest oryginalny, nie-
wzorowany na naszym świecie ani historii. Trudno by zresztą 
było z naszego życia zaczerpnąć pomysł pustyni, po której 
pływają gigantyczne statki. Kultura przedstawionych frakcji 
również jest egzotyczna. Stanowi to atut animacji: kreację cie-
kawego świata odkrywanego krok po kroku.

Co więcej, fabuła wcale nie oszczędza bohaterów. Na po-
czątku może się wydawać bajkowa, ale szybko staje się mrocz-
niejsza. Tak właściwie to łączy motyw bajkowego lądu Błotnego 
Wieloryba z mrocznymi aspektami konfliktu i wojny, zderzenia 
ze światem zewnętrznym. Na pewno ma kilka wad, na przykład 
przy jednej ze scen pożegnania postaci  trochę się dłużyła, ale 
atut kreacji wyjątkowego świata oraz jakość rysunków chyba 
przeważają. Poza tym pokazane uniwersum jest duże, ale nie 
do końca ujawnione, dzięki czemu fascynujące. Na koniec na 
pewno poczujecie, że tych dwanaście odcinków to genialny 
wstęp do większej serii, że brakuje odpowiedzi na pewne pyta-
nia… I zechcecie więcej – i jeszcze więcej.
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Wtapiając się w dźwięk(7) franek
maja

Love's golden arrow
At her should have fled

And not death's ebon dart
To strike her dead

Ukochany cytat z poematu Szekspira stał się zwięzłym opi-
sem Jej odejścia. Może powinienem umieścić te słowa na Jej 
nagrobku?

***

Zasnąłem. Nie powinienem. Podczas krótkiej drzemki 
spłonął świat. A ja to przegapiłem. Jak bardzo mi wstyd. Może 
byłoby mi łatwiej pogodzić się ze stratą, jeśli doświadczyłbym 
tej tragedii na własne oczy? Gdybym ujrzał ten moment przej-
ścia…

Obudziłem się w ciemnym pokoju. W ciągu ułamka sekun-
dy dotarło do mnie, że coś się zmieniło. Cisza, która panowała 
w pomieszczeniu, sparaliżowała moje kończyny. Zrozumia-
łem, że pojękiwania i oddech łapany z trudem były dla mnie 
kojącą muzyką. Brak jakiegokolwiek dźwięku doskonale od-
zwierciedlał pustkę rozprzestrzeniającą się wewnątrz mojego 
ciała.

Aksamitna dłoń bezwładnie leżała na mojej – jakby ktoś 
obcy przed chwilą splótł je poza naszą wolą. Jakbyśmy byli 
tylko aktorami wczuwającymi się w role rozdzielonych przez 
śmierć kochanków. Ale Jej już nie było, a to nie był film. Wyda-
wało mi się, jakby śmierć właśnie przeczyła istnieniu wszyst-
kich naszych wspólnych lat, fałszowała historię i ostatecznie 
wymazała Zosię z istnienia kiedykolwiek. 

Nie chciałem puścić Jej ręki. Byłby to kolejny krok do przy-
jęcia Jej odejścia. Gdybym na chwilę zamknął oczy, a później 
otworzył je, zapewne ujrzałbym spuszczaną do grobu trumnę. 
Wolałem wstrzymać oddech, zacisnąć zęby i w ciszy płakać. 
Wspominać niebiańskie łąki, które dane było nam wspólnie 
przemierzyć. Przywoływać trzęsienia ziemi i powodzie, które 
już wcale nie przypominały kataklizmów. Składać ostatni po-
całunek dla Jej ziemskiej wędrówki. Patrzeć na Jej zmęczoną, 
wychudzoną, lecz nadal najpiękniejszą twarz. Ściskać wciąż 
ciepłą dłoń. 

Niczym złodziej pod osłoną nocy zakradła się śmierć. 
Prawdą jest, że śledziła nas już od dłuższego czasu po labiryn-
tach wąskich szpitalnych korytarzy, przyglądając się cierpie-
niu i każdego dnia dorzucając na nasze barki kolejne ciężary. 
Mimo to nie dopuszczałem myśli, że kiedyś przyjdzie wyrzą-
dzić nam ostateczną krzywdę. Traktowałem ją jak dobrą, starą 
przyjaciółkę, na której wady przymyka się oko przez wzgląd na 
wieloletnią znajomość. Wiedziałem, że przyjaźń ta zakończy 
się wbiciem noża w moje plecy w najmniej oczekiwanym mo-
mencie. Nie udało się odwlec tego wystarczająco długo.

Wojna zakończyła się przegraną. Jednak czeka już mnie 
kolejna potyczka. Walka o przetrwanie z samym sobą. Wraz 
z żoną odeszła nasza dobra, stara przyjaciółka. Nie wiem, do-
kąd może mnie zaprowadzić tęsknota za nimi obiema…

My Dying Bride – For My Fallen Angel
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Zatrzymana w czasie Kamila
Jaz

We mnie zniszczało wiele rzeczy, o których myślałem, że powinny trwać wiecznie, i nowe wyrosły, dając początek nowym tro-
skom i radościom, których wówczas nie byłbym mógł przewidzieć, tak samo jak dawne stały mi się trudne do zniesienia. Od dawna 
już ojciec nie może powiedzieć: «Idź do tego malca». Możliwość takich godzin już się nie odrodzi dla mnie nigdy. Ale od niedawna 
zaczynam bardzo dobrze słyszeć, kiedy nadstawię ucha, łkanie, które zdołałem powstrzymać w obecności ojca i które wybuchło 
dopiero wówczas, kiedy zostałem sam z matką. W rzeczywistości łkanie to nie ustało nigdy; i jedynie dlatego, że życie milczy teraz 
bardziej dokoła mnie, słyszę je na nowo, niby owe dzwony klasztorne, w ciągu dnia tak stłumione hałasami miasta, iż zdawałoby 
się, że zamarły, ale które zaczynają znów dzwonić w ciszy wieczornej.

Marcel Proust, W poszukiwaniu straconego czasu

Istnieją książki, które się nie starzeją. Istnieją dzieła, które 
pozostają aktualne po dziesięcioleciach. W poszukiwaniu stra-
conego czasu – cykl Marcela Prousta – należy do kanonu nie-
śmiertelnych arcydzieł literatury francuskiej. Od ponad wieku 
dzieło nieodmiennie budzi zachwyt krytyków na całym świe-
cie, pojawiając się na listach najlepszych książek „Le Monde” 
czy Norweskiego Klubu Książki. 

Na ustach krytyków cykl pojawia się nie bez powodu. Do-
robek Prousta zachwyca wielu poprzez unaocznienie złożo-
ności ludzkiego życia, przedstawienia drobiazgowej analizy 
wydawałoby się zatartych już wspomnień. Wspomnienia są 
zresztą podstawą, na której opiera się kunsztowna struktu-
ra powieści. Ukazane dzieciństwo Marcela Prousta opisane 
w pierwszej części utworu – W stronę Swanna – jest niczym 
preludium, pełen obraz literacki tego wprowadzenia autor 
pozwala nam zobaczyć dopiero na ostatnich stronach cyklu. 
Wzniecone przez Prousta wspomnienia oddają siłę oddziały-
wania przeżytych doświadczeń po latach. 

W przeciwieństwie jednak do współczesnych pozycji dzie-
ło Prousta nie kusi dramatycznymi zwrotami akcji czy zajmu-
jącymi dialogami. Nieliczne dialogi zostały zresztą wyodręb-
nione przez tłumacza na potrzeby polskiego wydania. Nie jest 
to więc utwór zaskakujący fabułą ani też pełen tak pożądanych 
dzisiaj dialogów. Wnikliwy czytelnik zauważy jednak bijącą od 
tekstu niesamowitą głębię, której przejawy ukazywane są war-
stwa po warstwie w miarę postępowania fabuły. Wyjątkowy ob-
raz fin de siècle, francuskiej arystokracji, konsekwencji I wojny 
światowej są ciekawym tłem utworu, umożliwiającym zanu-
rzenie się w atmosferze tego burzliwego okresu. Fani historii 
znajdą w powieści liczne (przychylne) opinie bohaterów na te-
mat sprawy Dreyfusa, mogą także prześledzić powolny upadek 
ówczesnego systemu społecznego. 

To, co sam autor nazywa „psychologią w czasie”, nie bez 
znaczenia wplecione jest w wyrafinowaną konstrukcję utwo-
ru. Proust skrupulatnie ujawnia psychologiczne aspekty do-
prowadzające do przemiany bohaterów w czasie, posługując 
się dogmatami, które znacznie wyprzedziły teorię Zygmun-
da Freuda, choć sam autor, jak często się podkreśla nie był 
obeznany z założeniami psychoanalizy. Jednak jakże często 
to właśnie psychologiczne aspekty grają pierwsze skrzypce 
w konstrukcji proustowskiej fabuły; aspekty, które zachwycają 

złożonością myśli autora.
Stylistykę utworu można uznać za hołd złożony klasycz-

nym mistrzom – homerycki i wyrafinowany styl Prousta wi-
doczny jest na każdej stronie. Perfekcyjna estetyka dzieła jest 
tym, co stanowi o prawdziwej wartości cyklu.

Można by się więc zastanawiać, dlaczego autor tak opie-
wanego przez krytyków dzieła znany jest jedynie z jednego 
cyklu. Niewielu słyszało o jego innych utworach; nazwisko au-
tora pojawia się właściwie jedynie w kontekście omawianego 
dzieła.

Istnieje wytłumaczenie takiego stanu rzeczy. W tym miej-
scu należy zaznaczyć, że W poszukiwaniu straconego czasu jest 
wydawany w siedmiu częściach nie bez powodu. Każda część 
zawiera kilka tomów; w zależności od wydania dzieło Prousta 
liczy sobie od trzech do czterech tysięcy stron. Zważywszy jed-
nak na niezwykłą głębię opisywanych wspomnień, dotykają-
cych uniwersalnych prawd o życiu i sensie istnienia, cykl zdaje 
się poruszać kolejne pokolenia niczym esencja, oddając istotę 
tego, co niezmienne.

Cykl W poszukiwaniu straconego czasu do polskiej litera-
tury wprowadził Tadeusz Boy-Żeleński. Tłumaczenia ostatnich 
części podjęli się: Juliusz Rogoziński, Maciej Żurowski i Magda-
lena Tulli. Nowsze wznowienia cyklu zostały wydane przez wy-
dawnictwa: Prószyński i S-ka, Wydawnictwo Mg oraz Avia Artis.
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Stanisław Lem słusznie kojarzy się nam przede wszystkim 
z literaturą science fiction. Warto jednak pamiętać, że jego 
pierwsza powieść nie należała do tego gatunku.

Szpital przemienienia został wydany w 1955 roku, jednak 
powstał już w roku 1948. Ze względu na warunki polityczne 
autor miał problemy z cenzurą. Dzieło udało mu się opubli-
kować dopiero jako trylogię, zawierającą liczne odniesienia 
do ideologii komunistycznej. Stanisław Lem zgodził się na 
wznawianie tylko pierwszej części, pozbawionej ustrojowych 
naleciałości – i w tej postaci możemy się z nią dzisiaj zapoznać. 

Do lepszego zrozumienia genezy powieści może posłużyć 
fakt, że pisarz od 1940 roku studiował medycynę. Mimo prze-
rwania nauki po trzecim roku studiów zdobyte w tym czasie 
wiedzę i doświadczenie wielokrotnie wykorzystywał w swoich 
dziełach, m.in. w Szpitalu Przemienienia.

Główny bohater – lekarz Stefan Trzyniecki – jest na po-
czątku swojej kariery zawodowej. W jego postawie wyraźnie 
przebijają się niezdecydowanie i niepewność związane z przy-
szłością. Mężczyzna, za namową dawnego znajomego, posta-
nawia podjąć pracę w szpitalu psychiatrycznym. Wraz z nim 
wkraczamy do zupełnie innego, wyobcowanego od trwającej II 
wojny światowej, świata.

Każdy z lekarzy i pacjentów tam przebywających reprezen-
tuje sobą inne podejście do życia, a analiza ich sylwetek staje 
się punktem wyjścia do rozważań filozoficzno-moralnych, tak 
typowych dla twórczości Lema.

Jako młodzi studenci kierunków medycznych na pewno 
też będziemy w stanie utożsamić się ze Stefanem, borykają-
cym się z ustawicznym dylematem, czy wykonuje swój zawód 
wystarczająco rzetelnie.

Dodatkowo tło historyczne, jakim jest wdzierająca się po-
woli na teren szpitala okupacja niemiecka, nadaje powieści 
mroczniejszy i głębszy wydźwięk. Podejmowane w powieści 
problemy etyczne stają się coraz bardziej skomplikowane, a ich 
kulminacją jest właśnie konfrontacja z żołnierzami wrogiego 
wojska. Autor pozostawia czytelnika z pytaniami dotyczącymi 
zawodu lekarza oraz miejsca, w którym  zaciera się granica 
człowieczeństwa, nie tylko w przypadku chorób psychicznych.

Choć sama wzmianka o Władysławie Reymoncie może ro-
dzić w naszej głowie negatywne konotacje związane z lekcjami 
polskiego, w żadnym przypadku nie powinno być to powodem 
do porzucenia kontaktu z dziełami laureata Nagrody Nobla. 

Wydana w 1899 roku Ziemia obiecana z pewnością na-
leży do klasyki. Jest to utwór, z którym warto się zapoznać, 
chociażby ze względu na kunszt, z jakim został napisany. Jed-
nakże tym, co czyni tę powieść wyjątkową, jest kompleksowy 
obraz rozwijającego się społeczeństwa miejskiego i analiza 
panujących w nim stosunków polityczno-kulturowych. Akcja 
utworu rozgrywa się w latach 80. XIX wieku w Łodzi, która jest 
jednocześnie niejako główną bohaterką. To wielkie, tętniące 
życiem miasto przepełnione powstającymi fabrykami stanowi 
monstrualny mechanizm, a ludzie są w nim poruszającymi się 
trybami…

Łódź to wielokulturowa mozaika umożliwiająca koegzy-
stencję Polaków, Żydów, a także licznych handlarzy wywodzą-
cych się z innych narodowości. W przedstawionym tam społe-
czeństwie wyraźnie widać podział na borykających się z nędzą 
chłopów oraz robotników, a także właścicieli fabryk i bogaczy. 
Reymont z wprawą biegłego obserwatora zarysowuje sylwetkę 
metropolii, w której jedyną uznawaną wyższą wartością jest 
pieniądz. Każdy, począwszy od umierającego w brudzie robot-
nika, a skończywszy na poważanym właścicielu fabryk, marzy 
tylko o jak najszybszym wzbogaceniu się. Wyścig po ruble skła-
nia do podejmowania wszystkich decyzji z wyrachowaniem. 
Każde działanie służące pomnożeniu fortuny jest społecznie 
akceptowane. Nikogo nie dziwi podpalanie własnych fabryk, 
by zyskać odszkodowanie w przypadku bankructwa, ani za-
wieranie mariaży dla wysokiego posagu. Nie ma miejsca na 
miłość czy dobro. Nieliczni, którzy próbują wytrwać w zgodzie 
z kodeksem moralnym, są  publicznie ośmieszani. 

Wątkiem przewodnim powieści jest budowa fabryki przez 
trójkę wspólników – Borowieckiego, Welta i Bauma. W rzeczy-
wistości jednak poznajemy historie wielu innych bohaterów 
i wręcz zatracamy się w ich różnorodności. 

Władysław Reymont w swoim dziele nie stara się niczego 
upiększać. Jesteśmy świadkami rozgrywającego się na naszych 
oczach urywku z życia tamtych czasów, tak samo chaotycz-
nych jak te obecne. Ludzie umierają, rodzą się i biorą śluby, 
spędzając dzień za dniem w pogoni za swoją ziemią obiecaną. 
Ta jednak nie jest niczym innym niż wyśnionymi milionami, 
których zazwyczaj nie udaje się zdobyć. Marzenia zamieniają 
się w walkę o przetrwanie, a ideały w serię przekrętów. Podąża-
jąc za kolejnymi bohaterami, niejednokrotnie zauważymy, że 
ich działania dalekie są od zasad moralnych. 

Szpital przemienienia

Ziemia Obiecana

Anna 
 Konopka
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Przed rozpoczęciem 
wakacji! Ewa 

Kołodziej

Jogurtowe placuszki z owocami

Składniki:
- 250 ml jogurtu naturalnego
- 2 jajka
- szklanka mąki
- pół banana
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia
- cukier waniliowy
- olej

Wykonanie:
Jajka i jogurt naturalny wymieszaj w miseczce razem 

z proszkiem do pieczenia i cukrem waniliowym. Następnie 
stopniowo, w dalszym ciągu mieszając, przesiej do surowego 
ciasta mąkę. Pozbądź się ewentualnych grudek używając trze-
paczki lub miksera. Banana pokrój w drobną kostkę i dodaj do 
gotowej masy.

Na patelni rozgrzej olej. Placuszki smaż aż do uzyskania 
złotego koloru z dwóch stron. Podawaj z owocami i jogurtem 
naturalnym.

Smacznego!

Risotto z kurczakiem

Składniki:
- torebka ryżu
- filet z kurczaka
- pomidor
- papryka
- cukinia
- bulion warzywny lub mięsny
- sól, curry
- masło

Wykonanie:
Ryż zeszklij na maśle. Dodaj szklankę bulionu i gotuj na 

małym ogniu. Pamiętaj, żeby co kilka minut przemieszać ryż. 
Jeśli zdąży on „wypić” cały bulion to dolewaj stopniowo wodę, 
pilnując tylko, żeby całość się nie przypaliła. 

W tym samym czasie oczyszczonego kurczaka pokrój 
w kostkę i posmaż na dużej patelni z dodatkiem curry lub in-
nych przypraw. Warzywa pokrój w kostkę i dodaj je do goto-
wego mięsa, dolej odrobinę wody i duś wszystko pod przykry-
ciem. 

Gdy ryż się ugotuje wymieszaj wszystko razem i jeszcze 
chwilę podsmaż, żeby smaki się lepiej połączyły. W razie po-
trzeby dopraw.

Smacznego!
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Oto przed wami ostatnia w tym roku akademickim wykre-
ślanka i fantastyczne nagrody. Życzymy wszystkim udanych 
wakacji, dużo słońca, cudownego leniuchowania i zadowo-
lenia z tych kilkunastu nadchodzących tygodni szczęścia 
i wolności. Trzymamy mocno kciuki za studentów, dla któ-
rych ten czerwiec jest ostatnim studenckim miesiącem – 
niech wam się dobrze w życiu wiedzie! 

Do zobaczenia po wakacjach! 
Zasady gry są naprawdę proste: najpierw musicie odpo-

wiedzieć na podane pytania dotyczące artykułów umiesz-
czonych w tym numerze. Odpowiedzi znajdziecie w tekstach 
i będą to zwykle pojedyncze słowa (chyba że podano inaczej), 
które następnie należy skreślić w wykreślance; dla urozma-
icenia w diagramie podano również nadprogramowe wyrazy. 
Na koniec zostało oczywiście hasło – utworzą je litery, które 
znajdują się po prawej stronie lub nad pierwszą literą każde-
go skreślonego wyrazu. Proponuję przy tym, byście najpierw 
znaleźli wszystkie wyrazy, a dopiero potem litery. Hasło musi-
cie odczytać tak jak w zwykłej wykreślance – litery są „czytane 
w kolejności występowania rzędami” (cytat prosto z Wikipedii; 
zbierajcie litery od lewej do prawej, z góry do dołu – począwszy 
od tej, która jest najwyżej i najbardziej po lewej stronie). Rusz-
cie zatem swoje synapsy i do dzieła!

Do wygrania w tym numerze:
1. Stetoskop
2. 2 Bilety do Teatru Polskiego na spektakl „Kordian” 24 

czerwca (jedna osoba wygrywa dwa bilety)
3. 2 vouchery na grę w Zombie VR Squad (jedna osoba wy-

grywa jeden voucher)

A oto pytania:
1. Jaką dietę stosował człowiek, który na talerzu miał wię-

cej tabletek niż jedzenia?
2. Wyciąg z czego miał pomóc wyjść z depresji jednemu 

z najbardziej władczych ludzi w ubiegłym wieku?
3. Wybuch czego spowodował, że Hitler wyleczył się z jed-

nych dolegliwości, jednocześnie nabywając nowych?
4. O byciu kim marzyła pewna kobieta, co do której w póź-

niejszych latach wydano nakaz aresztowania?
5. Jakie zwierzę czeka na odwiedzających miasto klocków 

klientów?
6. W którym wieku królowa Jadwiga mogła po raz pierwszy 

od bardzo dawna znów ujrzeć światło dzienne?
7. Która noga miała być ostatecznym dowodem i potwier-

dzeniem tożsamości ważnej osoby pochowanej wśród innych 
na wawelskim wzgórzu?

8. Jakim kolorem opisywany jest sprawca licznych zgo-
nów związanych z „klątwą” domniemanego potomka jednego 

z wielkich polskich władców?
9. Po czym pływa statek, którego mieszkańcy nie są świa-

domi istnienia większego świata?
10. O kim była pierwsza książka wybitnego polskiego auto-

ra, który swego czasu był studentem medycyny?
11. Czym wielkim jest najsławniejsze miasto Stanów Zjed-

noczonych?
12. Ile budynków liczy kompleks, przy którym corocznie 

stawia się choinkę znaną z kultowego filmu o chłopcu, który 
wszędzie zostawał sam?

13. Do zniszczenia satelity jakiej planety doprowadziły 
nieporozumienie i błąd ludzi i maszyn?

Musicie zatem znaleźć trzynaście wyrazów – cztery z nich 
pionowo, pięć poziomo i cztery na skos, część z nich wspak. 
Powodzenia!

Odgadnięte hasło wraz z wybraną nagrodą oraz swoim 
imieniem, nazwiskiem i kierunkiem studiów prosimy przesy-
łać na adres jolka@pulsum.pl z dopiskiem „Let’s play a game” 
do 22.06.2018. Termin może zawsze ulec zmianie, dlatego 
śledźcie uważnie nasz profil na fejsbuku! Wszelkie uwagi rów-
nież mile widziane.

Za prawidłowe rozwiązanie Let’s play a game 
z numeru 195 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

Martyna Leś – Stetoskop
Aleksandra Reichel - 2 Bilety do Teatru 
Hasło: „SZYBKI PULS”

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z numeru 
195 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

Mateusz Matejuk - Stetoskop
Adam Kubiak - 2 Bilety do Teatru
Hasło: „COGITATIONUM(IS) POENAM NEMO PATITUR”

Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej 
mailowo.
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Nagrody:
1. Stetoskop
2. 2 Bilety do Teatru Polskiego na spektakl „Kordian” 24 
czerwca (jedna osoba wygrywa dwa bilety)
3. 2 vouchery na grę w Zombie VR Squad (jedna osoba 
wygrywa jeden voucher)

Prawidłowe odpowiedzi, podpisane imieniem i nazwiskiem, 
kierunkiem studiów oraz z nazwą wybranej nagordy, przesyłajcie na 
adres: jolka@pulsum.pl do 22.06.2018.
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PIONOWO
– zanik przepływu powietrza przez drogi oddechowe

– jest nim alkan, alken i alkin

– Trójporozumienie, sojusz między Wielką Brytanią, 
Francją i Rosją

– wilk preriowy

– sklep, w którym można kupić kwiaty

– w przysłowiu czepia się psiego ogona

– religia narodowa Żydów

– elegancki but z lakierowanej skóry

– firma odzieżowa, której właścicielem jest Amancio 
Ortega

– Grigorij, rozwiązał jeden z siedmiu problemów 
milenijnych

– postać w serialu „Przyjaciele”, którą zagrał Matthew Perry

– państwo, którego stolicą jest Hanoi

– proces przemiany azotu w związkach organicznych do 
amoniaku, zachodzący przy udziale mikroorganizmów

– owoc zawierający bromelinę

– góry, w których znajdują się hitlerowskie sztolnie tzw. 
Projekt Riese

– według starożytnych Greków: okres największego 
rozkwitu władz umysłowych człowieka 

– substancja emitująca światło pod wpływem promienio
wania jonizującego

– francuskie miasto, w którym odbyła się konferencja, 
mająca na celu zakończenia wojny w Kosowie (1999r)

– skrótowiec nowego szekla izraelskiego

– tytułowa madame Flauberta

– znak diakrytyczny graficznie identyczny z umlautem

– główny przedstawiciel mineralokortykosteroidów

POZIOMO
– elektrony, znajdujące się na ostatniej, najbardziej 
zewnętrznej powłoce atomu

– niezmienność temperatury powietrza wraz z wysokością

– … domowa, inaczej o śwince morskiej

– komedia Moliera oraz osoba odczuwająca niechęć do 
ludzi 

– między wodnikiem, a baranem

– komórki jajowe ryb

– Edmund, razem z Maxem Schelerem, został uznany za 
twórcę fenomenologii

– siostra lichwiarki, bohaterka powieści „Zbrodnia i kara”
– lokator lampy Alladyna

– afera w USA, w wyniku której prezydent Nixon ustąpił ze 
swojego stanowiska

– element metalowy służący do trwałego łączenia części 
konstrukcji metalowych

– na pięści lub na słowa

– drzewo z owocami na korale

– spadek wartości pieniądza prowadzący do wzrostu cen

– obok Garmisch-Partenkirchen drugie niemieckie miasto, 
w którym odbywa się Turniej Czterech Skoczni

– poselski lub dla pirata drogowego

– lekarz zajmujący się chorobami tarczycy

– razem z estronem i estriolem należy do grupy e
strogenów

– technika malarska, w której stosuje się farbę emulsyjną 
wyrabianą poprzez łączenie barwników za pomocą żywicy 
lub oleju

– auto produkowane w NRD, nazywane potocznie 
„mydelniczką”

– film Damiena Chazelle opowiadający o losach 
ambitnego perkusisty

– od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki strumienia 
indukcji magnetycznej w układzie CGS
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Suchary
 - Doktorze, dowiedziałem się, że będzie mnie operował 

praktykant...
- Zgadza się.
- A jak mu się nie uda?!
- To my mu dwójeczkę postawimy.

-Jeśli dziecko nie je mięsa to czym je zastąpić?
-Psem- każdy pies je mięso!

Złodziej włamał się do cudzego mieszkania i szpera w po-
szukiwaniu łupu. W pewnym momencie odzywa się głos:

- Jezus cię widzi...
Złodziej zbladł choć w panujących ciemnościach i tak nie-

wiele było widać. Co jest - pomyślał - dom miał być pusty do 
końca tygodnia...

- Jezus cię widzi... - głos odzywa się znowu.
Pełen obaw złodziej skierował światło latarki w stronę skąd 

dolatywał głos i odetchnął z ulgą. W klatce na drążku huśtała 
się papuga...

- Cześć - odezwała się papuga - mam na imię Maria...
- Maria? He, he - zaśmiał się złodziej- Maria to bardzo głu-

pie imię, szczególnie dla ptaka.
- Może i tak, ale jeszcze głupsze jest Jezus dla dobermana...

Wielkie zwycięstwo komunizmu w Wenezueli. Metro jest 
za darmo, bo nie ma z czego zrobić biletów.

- Co robisz?
- Krzesło dla teściowej majstruję.
- O, dużo jeszcze zostało do zrobienia?
- Nie, tylko elektryka.

Jak nazywa się moment przed ugryzieniem bułki?
- Preambuła.

Kobiety twierdzą, że faceci nie potrafią skupić się na kil-
ku rzeczach jednocześnie. Bzdura. Potrafię rozmawiać z moją 
dziewczyną i myśleć o jej siostrze w tym samym czasie.

Zauważyłem niepokojącą tendencję: leki kardiologiczne 
w kształcie serca. Strach pomyśleć, jak będzie wyglądał lek na 
biegunkę...

Niedziela, po kościele dwóch rolników siedzi w miejscowej 
knajpie i jeden opowiada:

- Alem się urobił, żeby dostać te francowate dopłaty, mu-
siałem wpisać cały żywy inwentarz do ewidencji. Każdemu 
zwierzakowi kolczyk w lewe ucho...

- Mogę sobie wyobrazić, wszystkie krowy, wszystkie owce, 
świnie...

- Z tym to pestka, ale ja mam pszczoły...

- Co skłoniło oskarżonego do obrabowania banku?
- Oni pierwsi zaczęli!

Raz na cztery lata wszyscy astmatycy z Norwegii spotykają 
się, by podczas czystego sportowego współzawodnictwa prze-
konać się, czyje lekarstwa są skuteczniejsze w walce z chorobą.

Szpital. Poranny obchód. Pacjent zwraca się do ordynatora:
– Pacjent z lewej umarł przedwczoraj, pacjent z prawej – 

wczoraj. Nie możecie zrobić osobnej sali dla dogorywających?
– Powiem coś Panu w sekrecie. Mamy taką salę.

Babcia do wnuczka:
- Wnusiu, jak się nazywa ten Anglik, co mi rozlewa herbatę?
A wnuk na to:
- Parkinson, babciu, Parkinson.

Jeśli kiedykolwiek poczujesz się bezużyteczny, pamiętaj, że 
Gotham ma komisariat policji.

Do sklepu ze starociami w Jerozolimie wszedł turysta, ro-
zejrzał się - same rupiecie bez wartości, zbiera się do wyjścia, 
patrzy, a tu przy drzwiach siedzi kotek i pije mleczko z miseczki. 
A ta miseczka - gościu oczom nie wierzy - porcelana z epoki dy-
nastii Ming!

- Wie pan co - mówi do sprzedawcy. - Ten kotek przypadł mi 
do serca na pierwszy rzut oka, niech mi pan go sprzeda! Dam za 
niego dziesięć szekli.

- Nie ma mowy! - powiada sprzedawca. - To ulubiony kotek 
moich wnucząt, nie jest na sprzedaż.

- Ale ja samotny jestem, a kotek - o, widzi pan - łasi się! - od 
razu mnie polubił. 50 szekli dam.

- Wykluczone, wnuczęta by się zapłakały.
Turysta jednak nie odpuścił, w końcu kot poszedł za tysiąc 

szekli.
Gość wziął kota pod pachę, zmierza do wyjścia, ale w ostat-

niej chwili zatrzymuje się i powiada:
- Wygląda na to, że kotek jest przywiązany do swojej misecz-

ki. Pewnie by mu było za nią tęskno. Chciałbym ją kupić - dzie-
sięć szekli dam.

- A nie, nie! - mówi sprzedawca. - Miseczka jest z epoki Ming 
i jest warta dwa miliony dolarów... A takich kotów po tysiąc sze-
kli to ja już osiemdziesiąt sprzedałem.

- Co oskarżony ma na swoją obronę?
- Wysoki sądzie, powierzono mi miliony, a ja wziąłem zale-

dwie 150 tysięcy...

Polski farmaceuta wyjechał na urlop do Egiptu, gdzie przy-
padkowo odczytał pismo runiczne sprzed 2 tysięcy lat.

Weszła ustawa o przeciwdziałaniu terroryzmowi i policjan-
ci w każdej chwili mają prawo aresztować osoby zasłaniające 
twarz. Wiecie, jak się teraz trzęsą ręce chirurgom?
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