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& a Happy New Year

Drodzy Czytelnicy,
niezależnie od momentu, w którym czytacie tę Gazetę, cały zespół Redakcji 
waszego na zawsze „Pulsu UM” chciałby złożyć wam najcieplejsze życzenia 
świąteczne i noworoczne. Życzymy wszystkim, by ta grudniowa magia i 

wszechobecna dobroć towarzyszyły Wam jeszcze przez długi czas (co najmniej 
do wakacji), żeby każda chwila spędzona z najbliższymi była piękna i radosna, 

a cały następny rok dawał mało trosk, a jak najwięcej śmiechu i miłości. 
Życzymy Wam wytrwałości w postanowieniach, siły do przezwyciężania 

porażek i trudów codziennego życia, cierpliwości w pokonywaniu własnych 
słabości, motywacji do osiągania sukcesów i odwagi do spełniania najskryt-
szych marzeń. I poza tym życzymy wszystkim także dużo zdrowia, szczęścia, 

snu, ciastek i pustych bieżni na siłowni w styczniu. Wesołych Świąt!
Redakcja Gazety Studentów „Puls UM”
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Codziennie wędruję na balkon w poszukiwaniu oznak 
zimy. Biorę głęboki oddech, oceniam intensywność i odległość 
wydychanej pary. Liczę liście, które jeszcze zostały na drzewie 
– w tym roku mogę jeszcze oceniać odcień ich zieleni… Szu-
kam śniegu, choćby w postaci tej szarej brei, która zalega na 
poboczu drogi, ale teraz chyba ktoś ją zebrał i zrobił z niej tynk 
bloku naprzeciwko. O, i jeszcze ta flaga przy oknie na ostatnim 
piętrze. Zamarzł tylko czas, dając rozpierające uczucie pustki.

I skąd tyle negatywnych emocji w tak pięknym miesiącu? 
Skąd rosnące wymagania wobec całej atmosfery otaczającej 
Święta Bożego Narodzenia? Mam wrażenie, że stopniowo, co-
raz bardziej dajemy się samym sobie oszukiwać, na czym ten 
szczególny czas polega. Rozumiemy potrzebę bycia dobrymi, 
okazywania współczucia i bezinteresowności, ale chcąc wy-
nieść te wartości na piedestał, odprawiamy przy okazji cere-
monię, której przygotowanie wymaga więcej czasu i uwagi niż 
faktyczny udział w świętowaniu. Pogoń za prezentami, aranża-
cja tegorocznej choinki, godziny spędzone w kuchni nad do-
kładnie przemyślanymi potrawami – to powinny być jedynie 
dodatki. Przeznaczmy ten czas na złapanie oddechu, zatrzy-
manie się na moment, rozejrzenie wokół siebie i przemyślenie 
naszych relacji z innymi ludźmi, nie chowając ich w utartych 
schematach.

Motywem przewodnim tego wydania została dobroczyn-
ność. W tym wyjątkowym miesiącu chcielibyśmy zwrócić Wa-
szą uwagę na drugiego człowieka, sprowokować zawahanie 
przy podążaniu prostymi, utartymi ścieżkami.

W imieniu całej Redakcji życzę wszystkim Wesołych Świąt 
i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole!
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TRZY SŁOWA, KTÓRE NAJTRAFNIEJ MNIE OPISUJĄ: dy
namiczna, obowiązkowa, 

optymistka. 

JESTEM MISTRZEM W: kolarstwie górskim MTB w ka
t. KL2 (Mistrzostwa Polski 

Lekarzy „Michałki” Wieleń 2014, 2015, 2017, 20
18).

MAM SŁABOŚĆ DO: słodkości.

NIE POTRAFIĘ: przeklinać.

ZAWSZE CHCIAŁAM SIĘ NAUCZYĆ: być cierpliwą.

CHCIAŁABYM JESZCZE: zrobić coś wyjątkowego i d
obrego.

AUTORYTETEM JEST DLA MNIE: Święty Jan Paweł II
. 

KIEDY KŁAMIĘ: staram się świadomie nie kłamać.
 

SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM: super, tak, katastro
fa.

IRYTUJE MNIE: arogancja i niepunktualność.

KIM LUB CZYM CHCIAŁABYM BYĆ, GDYBYM NIE BYŁA T
YM, KIM JESTEM: nie chcę być 

nikim i niczym innym, niż jestem.

STUDENTOM ZAZDROSZCZĘ: tego wszystkiego, co je
szcze przed nimi.

KIEDY STOJĘ W KORKU: słucham muzyki, ale unika
m korków, jeżdżąc na rowerze.

ZAWSZE MAM PRZY SOBIE: Anioła Stróża i pozytyw
ne myślenie.

NIEZWYKŁA UMIEJĘTNOŚĆ, KTÓRĄ POSIADAM: wyczuwa
nie emocji drugiego człowieka.

MOJE ULUBIONE MIEJSCE NA ZIEMI: miejsce przy m
oim Mężu.

MUZYKA, PRZY KTÓREJ SIĘ BAWIĘ: porywająca do t
ańca, przeboje budzące 

wspomnienia lat szkolnych, m.in. piosenki zesp
ołu The Beatles, ABBA. Lubię 

także standardy muzyki tanecznej.

MUZYKA, PRZY KTÓREJ ODPOCZYWAM: klasyczna – Jo
hann Pachelbel Canon D-dur, 

muzyka „klasyków wiedeńskich” – Ludwiga van Be
ethovena, Wolfganga Amadeusa 

Mozarta i Józefa Haydna, a także utwory Fryder
yka Chopina.

ENERGII DODAJE MI: jazda na rowerze, entuzjazm
, optymizm i miłość bliskich 

ludzi oraz dobra kawa.

MOJA RADA DLA STUDENTÓW: drodzy Studenci, zach
wycajcie się tym, co 

robicie i żyjcie tak, aby wzbudzać swymi dział
aniami zachwyt innych. 

Pozostawajcie w prawdzie myśli i słów, miejcie
 szacunek dla drugiego 

człowieka, pogłębiajcie wiedzę i umiejętności 
oraz nie bójcie się wielkich 

wyzwań. Piękny zawód zobowiązuje do czynienia 
dobra.



512-2018

Mikroskop Olga
Mejer

Laparotomia vs zabiegi małoinwazyjne we wczesnym stadium raka szyjki 
macicy

Radykalna histerektomia w leczeniu wczesnych stadiów 
raka szyjki macicy może być wykonywana metodą tradycyj-
nej laparotomii bądź metodami małoinwazyjnymi. Prze-
prowadzono retrospektywne badanie kohortowe mające na 
celu sprawdzenie, czy użycie metod małoinwazyjnych miało 
wpływ na ogólną przeżywalność kobiet w USA, które w la-
tach 2010–2013 przeszły zabieg radykalnej histerektomii. Pod 
uwagę wzięto 2461 kobiet (rak szyjki macicy w stadium 1A2 
oraz 1B1), z których to 49,8% poddano procedurom małoin-
wazyjnym. Wykazano, że wśród tych kobiet śmiertelność po 
czterech latach od zabiegu plasowała się na poziomie 9,1%, 
w drugiej grupie natomiast (poddanej laparotomiom) wskaź-
nik śmiertelności wyniósł 5,3%. 

Inni naukowcy przeprowadzili niezależne, ale mające 
dokładnie ten sam cel badanie: grupę 631 kobiet, u których 

zdiagnozowano raka szyjki macicy w stadium 1A1, 1A2 i 1B1 
rozdzielono losowo na dwie grupy: poddane laparotomii (312) 
oraz metodom małoinwazyjnym (319). Obserwowano przeży-
walność i czas wolny od choroby po 4,5 roku od zabiegu; sto-
pień przeżywalności po tym czasie w grupie kobiet poddanych 
laparotomii wyniósł 96,5%, podczas gdy w grupie metody ma-
łoinwazyjnej był on na poziomie 86%.

Oba badania wskazują na przewagę laparotomii nad me-
todami małoinwazyjnymi i jej związek z dłuższym czasem 
przeżycia.

„The New England Journal of Medicine”, 15 listopada 2018, 
dostęp online

Profilaktyka zespołu rekonstrukcji immunologicznej

Zespół rekonstrukcji immunologicznej (ZRI) to nad-
mierna, atypowa reakcja odbudowującego się układu im-
munologicznego na niekorzystne czynniki, przejawiająca się 
reakcjami zapalnymi, zakażeniami oportunistycznymi czy 
autoagresją. Szczególnie często zespół rekonstrukcji immuno-
logicznej występuje u pacjentów HIV+ stosujących skuteczną 
terapię antyretrowirusową (ART), u których stwierdzono obec-
ność prątków gruźlicy. Wykazano, że wcześnie rozpoczęta ART, 
mimo zmniejszenia śmiertelności wśród pacjentów z małą 
liczbą limfocytów CD4, znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia 
zespołu rekonstrukcji immunologicznej związanej z gruźlicą.

Przeprowadzono randomizowane, podwójnie ślepe bada-
nie sprawdzające, czy profilaktyczne podawanie prednizonu 
istotnie zmniejsza częstość występowania ZRI. Do badania 
zakwalifikowano 240 pacjentów, którzy spełnili trzy warunki: 
dopiero co zaczynali ART, w ciągu ostatnich trzydziestu dni 
rozpoczęli leczenie gruźlicy, i u których liczba limfocytów CD4 
wynosiła maksymalnie 100 komórek/mL. Pacjentów podzie-
lono na dwie grupy: kontrolną otrzymującą placebo i badaw-
czą otrzymującą prednizon (40 mg dziennie przez pierwsze 14 

dni, 20 mg dziennie przez kolejne dwa tygodnie). Ocenie pod-
dano wystąpienie ZRI po 12 tygodniach od rozpoczęcia ART.

Wyniki prezentują się następująco: w grupie badawczej 
ZRI związane z gruźlicą wystąpiło u 39 pacjentów (32,5%), 
zaś w grupie kontrolnej – u 56 osób. Stwierdzono pięć zgonów 
w grupie badawczej, cztery w kontrolnej, choroby wskaźniko-
we AIDS lub poważne infekcje bakteryjne wystąpiły u 11 osób 
w grupie stosującej prednizon i u 18 w grupie placebo, w tej 
też grupie stwierdzono jeden przypadek mięsaka Kaposiego. 

Wykazano, że czterotygodniowa profilaktyka sterydowa 
w pewnym stopniu lepiej zabezpieczała przed wystąpieniem 
ZRI u osób z gruźlicą niż brak profilaktyki, nie udowodniono 
jednak korzystnego wpływu na występowanie infekcji czy no-
wotworów w powyższych grupach w ogóle.

„The New England Journal of Medicine”, 15 listopada 2018, 
dostęp online
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TEmaT numERu: DobRoCzynnoŚć

Dobroczynność źle skierowana… Piotr 
Chałaj

Dobroczynność źle skierowana czynem złym się okazuje. 
Geneza tego sformułowania sięga starożytnego Rzymu. Już 
wtedy społeczeństwo borykało się z jednym z trudniejszych 
pytań: pomagać czy nie pomagać biedniejszym? A jeśli tak, to 
w jaki sposób? 

To pytanie jest szczególnie obecne w okresie przedświą-
tecznym, kiedy każdy z nas zaczyna czuć magię świąt i zde-
cydowanie częściej myśli o szeroko pojętej dobroczynności. 
W tym czasie organizowane są świąteczne akcje charytatywne, 
między innymi popularna wśród celebrytów Szlachetna pacz-
ka, związane z Caritas Wigilijne dzieło pomocy dzieciom oraz 
I ty możesz zostać świętym Mikołajem, organizowane przez 
TVP2.

Nawet jeśli wspieranie tych akcji nie budzi większych wąt-
pliwości, to ofiarowanie pieniędzy lub wsparcia bezdomnym 
jest uznawane przez wielu za coś niewłaściwego. Dlaczego tak 
jest? Czy naprawdę pieniądze są przez nich przeznaczane na 
alkohol i inne używki? Jak inaczej im pomagać, aby nie szko-
dzić? 

Redakcji „Pulsu UM” udało się dotrzeć do pana Pawła Ilec-
kiego – osoby, która przez ponad 20 lat była bezdomna. Pan 
Paweł zgodził się udzielić wywiadu. 

Ponad 20 lat spędził Pan na warszawskich ulicach… 
Zastanawia mnie, jak do tego doszło. Kim Pan był przed sta-
niem się bezdomnym? 

Moja historia jest ostrzeżeniem dla innych i mocnym 
dowodem na to, że bezdomność może dotknąć każdego, nie-
zależnie od pochodzenia, zamożności czy wykształcenia. 
Urodziłem się w rodzinie inteligenckiej (mama – lekarz, tata 
– inżynier, dziadkowie też mieli wyższe wykształcenie), miesz-
kaliśmy w dość ekskluzywnej dzielnicy, jaką była Saska Kępa 
w Warszawie. Życie toczyło się zwyczajnie – kochająca, dobra 
rodzina, szkoła, później liceum, bez trudności dostałem się 
na dosyć prestiżowe studia – etnografię na Wydziale Histo-
rycznym UW (było 11 kandydatów na 1 miejsce). Skończyłem 
studia terminowo z dobrym wynikiem, myślałem o studiach 
doktoranckich, jednak poznałem dziewczynę, więc zaczęła 
się praca, potem ślub i nastąpiło typowe życie. Mieszkaliśmy 
z moją mamą w dużym mieszkaniu na Saskiej Kępie. Pracowa-

łem w CZ Cepelia jako główny specjalista etnograf, dodatkowo 
pełniłem funkcję rzecznika prasowego. Pisałem artykuły po-
pularnonaukowe, recenzje, felietony do prasy. To było hobby 
i źródło dodatkowego dochodu. Awansowałem, zarabiałem 
coraz więcej, nic nie wróżyło nadchodzącej tragedii. Nigdy 
nie lubiłem zmian, zawsze czułem się nieco inny. Nie grałem 
w piłkę, nie obejrzałem ani jednego meczu, interesowałem 
się „dziwnymi” i mało popularnymi dziedzinami wiedzy. Nie 
wiedziałem, że mam Aspergera, który możliwe, że wpłynął na 
moje losy. W 1990 roku zaczęły się wielkie i gwałtowne zmia-
ny. Zmieniłem pracę – z dynamicznej, pełnej wyzwań pracy 
w Cepelii trafiłem na stanowisko kustosza w Muzeum Narodo-
wym. Praca była nudna, w samotności, na pograniczu moich 
zainteresowań. Również w życiu prywatnym nastąpiły istotne 
zmiany: żona poznała nowego mężczyznę, zakochała się, wy-
stąpiła o rozwód. W trakcie rozwodu była już w ciąży z nowym 
partnerem. Wyprowadziła się, a dokładnie dwa tygodnie póź-
niej nagle zmarła moja mama. Zostałem sam w wielkim miesz-
kaniu i miałem nużącą pracę. Zacząłem pić. Alkohol dawał 
mi zapomnienie, koił rany, umożliwiał głęboki sen i ucieczkę 
od rzeczywistości. Piłem coraz więcej, w końcu prawie bez 
przerwy. Rzuciłem pracę, zacząłem utrzymywać się z pisania 
na zlecenie. W końcu zadałem sobie pytanie – po co mi takie 
mieszkanie? – i wpadłem na pewien pomysł. Wystarczy wy-
nająć malutkie, za małe pieniądze, a za resztę swobodnie pić. 
W 1996 roku, po 5 latach takiego życia, obudziłem się skacowa-
ny i bez grosza. Zalegałem z opłatami za wynajem i musiałem 
opuścić mieszkanko. Z jedną torbą na ramieniu, bo resztę rze-
czy sprzedałem, znalazłem się na ulicy. Moja bezdomność nie 
była wyborem, zresztą nigdy nie jest. Była skutkiem depresji, 
choroby alkoholowej i braku pomocy.

Podejrzewam, że na początku było najtrudniej. Czego 
brakowało najbardziej w pierwszej fazie bezdomności?

Brakuje wszystkiego – jak już mówiłem – jest to inny świat, 
do którego trzeba się przyzwyczaić, poznać go, zaakceptować 
i w końcu się w nim zaadaptować. Najtrudniejsze jest jednak 
nieustanne poczucie deprywacji społecznej i psychicznej. Ta 
świadomość, że ja nie mam nic, a inni – w moim mniemaniu – 
mają wszystko, czyli dokąd wrócić na noc.

Przebywał Pan bez dachu nad głową przez ponad 22 lata. 
Dla mnie – osoby, która ma 20 lat – to zatrważająco długi 
okres. Aż trudno to sobie wyobrazić. Jestem ciekaw, co naj-
bardziej utkwiło Panu w pamięci w ciągu tych 22 lat? 

Myślę, że najbardziej pamiętam i do dziś przeżywam 
pierwsze dni w kryzysie bezdomności. Ten moment, kiedy 
musiałem wyjść z wynajmowanego mieszkania z jedną torbą 
na ramieniu, bo nie miałem już pieniędzy na opłacenie dal-
szego pobytu. Sytuacja psychiczna osoby, która nagle – a tak 
się najczęściej dzieje w przypadku bezdomności – znajdzie się 
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na ulicy, do złudzenia przypomina liminalność podczas ob-
rzędów przejścia… Utrata własnego domu powoduje zmianę 
całego dotychczasowego życia. Jest doznaniem tak głębokiej 
deprywacji psychicznej, że często przez wiele dni człowiek nie 
uświadamia sobie w pełni faktu stania się osobą bezdomną. 
W tej wstępnej fazie bezdomności pojawiają się, wymuszone 
sytuacją materialną, pierwsze inicjacje, przypominające ele-
menty rytuałów przejścia: pierwsze podniesienie z ziemi nie-
dopałka papierosa, pierwsze grzebanie w hasioku [śmietnik 
– red.] w poszukiwaniu puszek, pierwsza próba żebrania, czy 
wreszcie pierwsza noc w noclegowni, na dworcu, ławce, klat-
ce schodowej czy w altance działkowej. Zdanie sobie sprawy 
z własnego położenia jako osoby bezdomnej, która nie ma do-
kąd wrócić, jest początkiem przyjęcia świadomości bezdom-
ności i początkiem adaptacji, a następnie akceptacji swojej 
nowej sytuacji.

Często wspominam moje pierwsze dni na ulicy, które śnią 
mi się czasem po nocach. Do tego stopnia utkwiły mi w pamię-
ci, że piszę obecnie publikację Bezdomność uliczna – po dru-
giej stronie lustra, głównie po to, aby się skonfrontować z prze-
szłością. „Alicja, przechodząc, lekko zeskoczyła do lustrzanego 
pokoju…” – wejście w bezdomność nie jest tak lekkie, to total-
ny szok psychiczny, wejście w inny świat, którego istnienia się 
dotąd nawet nie podejrzewało.

Mówi Pan o trudnych przeżyciach. Były może też jakieś 
pozytywne, które podtrzymywały Pana na duchu? Jakie było 
najmilsze wydarzenie w tamtym okresie?

Wbrew pozorom takich przyjemnych wydarzeń w trakcie 
mojej bezdomności ulicznej było kilka. Najlepiej wspominam 
sytuację, było to zimą, gdy podszedłem na przystanku do mło-
dej kobiety z zamiarem wyżebrania kilku złotych. Nie tylko dała 
mi pieniądze, mimo że mój stan wyraźnie wskazywał, że chcę 
je przeznaczyć na alkohol, ale także zdjęła szalik i rękawiczki, 
które mi potem ofiarowała. Rozmawialiśmy chwilę i wymieni-
liśmy numerami telefonu, gdyż powiedziała, że ma w domu 
trochę ciepłych ubrań, które mogą mi się przydać. Zupełnie 
o tym zapomniałem, gdy odezwała się po miesiącu, zapra-
szając mnie do swojego domu na Wielkanoc. Nie wiedziałem, 
kto to jest. Przyszedłem wcześnie, były tam przygotowane dla 
mnie czyste ubrania, mogłem się wykąpać i ogolić w łazience. 
Powiedziała też, że znajomi, którzy przyjdą na śniadanie wiel-
kanocne, nie wiedzą, że jestem osoba bezdomną, żebym mógł 
czuć się swobodnie. To były wspaniałe chwile, to było tak jak-
bym odzyskał dom i rodzinę. Od tego czasu kontaktowaliśmy 
się często. Kasia odwiedzała mnie i wspierała, kiedy trafiłem do 
szpitala, zrobiła dla mnie zbiórkę książek, gdy byłem w ośrod-
ku Wspólnoty Chleb Życia w Zochcinie, a także odwiedziła 
mnie tam ze znajomymi i ofiarowała laptop, z którego korzy-
stam aż do teraz. Przyjaźnimy się nadal, czasem spotykamy, 
byłem u niej na Wigilii i podczas świąt wielkanocnych.

Wcześniej też zdarzyło mi się otrzymać podobną pomoc 
od grupy młodych ludzi, wówczas maturzystów, którzy zorga-
nizowali się, aby mi pomóc. Wsparli mnie przy wyrobieniu do-
wodu osobistego, zawieźli na detoks. Odwiedzali i przywozili 

żywność, gdy byłem na terapii uzależnień. Niestety zawiodłem 
ich, bo po roku powróciłem do picia alkoholu. Jednak utrzy-
mujemy kontakt na Facebooku.

W takim razie jaka była najgorsza rzecz? Rozumiem, że 
ich było znacznie więcej?

Tak, to prawda. Osoby bezdomne, szczególnie te żyjące 
na ulicy, są nieustannie narażone na agresję ze strony części 
społeczeństwa. Wyrzucanie ze środków komunikacji miejskiej, 
z galerii handlowych, dworców czy klatek schodowych jest na 
porządku dziennym. Najgorszym wydarzeniem, jakie mnie 
spotkało, było spalenie żywcem mojego kolegi w opuszczonej 
altance działkowej. Zajmowałem z innym kolegą altankę na 
tych samych ogródkach działkowych, wieczorem widzieliśmy 
przechodzącą grupę młodych ludzi w odzieży „kibicowsko-pa-
triotycznej”. Byli głośni, widać było, że pod wpływem alkoholu, 
może też narkotyków. Po pewnym czasie usłyszeliśmy krzyki, 
głośny śmiech, a zaraz potem straszliwe, bolesne wycie. Chwilę 
później ukazała się łuna ognia. Siedzieliśmy odrętwieni ze stra-
chu. Po kilku godzinach łuna przygasła, młodzi ludzie przyszli 
z powrotem, komentując, że „spalili chwasta, menela”. Rano od 
policji dowiedzieliśmy się, że nasz przyjaciel został zamknięty 
w altance, którą oblano benzyną i podpalono. Sprawców, o ile 
wiem, nie odnaleziono do tej pory. Od tego czasu panicznie 
boję się kibiców w szalikach i innych emblematach oraz osób 
w dresach z symbolami narodowymi. Mój strach jest tak wielki, 
że mimo iż nie wyglądam od dłuższego czasu na bezdomnego, 
nie mam odwagi chodzić na wydarzenia, takie jak Marsz Nie-
podległości, gdzie mógłbym takie osoby zobaczyć.

To musiał być dla Pana wielki szok… Aż trudno sobie wy-
obrazić, że ktoś może dopuścić się takiego czynu. Zatem uli-
ce, altanki, parki nie są bezpieczne… A co z miejscami, które 
powinny być schronieniem? Mówię oczywiście o noclegow-
niach. Jakie panują w nich warunki? 

Noclegownie są różne, o niejednolitym poziomie i stan-
dardzie usług. W każdym większym mieście, gdzie jest ich 
kilka, mają swój ranking w środowisku osób bezdomnych. Są 
noclegownie tzw. niskoprogowe, gdzie są wpuszczane osoby 
pod wpływem alkoholu i bez kontroli higienicznej, i nie ma 
tam w nocy nadzoru. W takich miejscach dochodzi do awan-
tur, kradzieży, czasem rozbojów, można się też zarazić wsza-
wicą lub chorobami skóry w związku z niezmienianą pościelą 
czy kocami. Tego typu ośrodki psują wizerunek noclegowni 
prowadzonych zgodnie ze standardami. Jednak opinia o noc-
legowniach jest wśród osób w kryzysie bezdomności bardzo 
zła. Dodatkowo powodem niechęci są tzw. cechy wykluczające, 
które wielu osobom uniemożliwiają skorzystanie z systemowej 
oferty. Do nich najczęściej zalicza się m.in. bycie pod wpływem 
alkoholu, niesystemowość i nieumiejętność dostosowania się 
do regulaminu, skłonność do samotnictwa czy zaburzenia psy-
chiczne.

Sam w latach 2002–2006 mieszkałem w noclegowni Hades, 
która funkcjonowała w nieczynnym przejściu podziemnym. 
Nie było tam oddzielnych pomieszczeń, cała powierzchnia 
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rozdzielona była przedziałami z łóżek piętrowych i zawieszo-
nych na nich koców. W zimie bywało tam do 300 osób, latem 
około setki. Jednak panowała tam dobra atmosfera, a także 
zapewniono poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Była to za-
sługa konsekwentnej polityki kierownictwa i rygorystycznego 
egzekwowania regulaminu.

Nawiązując do pomocy, którą otrzymywał Pan w nocle-
gowniach, chciałbym zapytać, w jaki sposób pomagać bez-
domnym? A może w ogóle tego nie robić? Panuje przekona-
nie wśród ludzi, że nie powinno dawać się pieniędzy. Zgadza 
się Pan z tym? 

Pomoc osobom w kryzysie bezdomności powinna być 
instytucjonalna, kompleksowa, oparta na zapleczu material-
nym: ośrodkach, mieszkaniach treningowych i komunalnych, 
kadrze socjalnej, doradcach zawodowych, psychologach. Mo-
głaby być także niestandaryzowana, a nastawiona na pracę 
z indywidualnym przypadkiem. Takie praktyki realizują nie-
które organizacje pozarządowe, np. Kamiliańska Misja Pomocy 
Społecznej.

Pomoc indywidualną, taką, jakiej można udzielić, napoty-
kając osobę bezdomną, podzieliłbym na dwa rodzaje:

1. racjonalną – wychodząc z założenia, że dawanie 
pieniędzy, ubrań, posiłków przyczynia się jeszcze bardziej do 
pogłębiania i przedłużania kryzysu bezdomności, należy ra-
czej pomagać przez okazanie zainteresowania, pomoc w zna-
lezieniu miejsca w schronisku czy noclegowni, powiadomienie 
streetworkerów bezdomności o sytuacji osoby, której chcemy 
pomagać.

2.  uczuciową – sam wiem z doświadczenia jak wielką 
radość i wdzięczność budziły we mnie wyżebrane pieniądze, 
szczególnie w stanie tzw. ciągu alkoholowego. Dając pieniądze, 
ciepłą kurtkę, buty czy rękawiczki zaspokajamy własną potrze-
bę pomagania, sprawiając również przyjemność obdarowane-
mu.

Wybór formy pomocy zależy jednak wyłącznie od naszej 
motywacji do pomagania.

Obecnie jest Pan wręcz rozchwytywany. Wiem, że ma Pan 
wielkie plany na przyszłość… Opowie mi Pan o nich? 

Czy takie wielkie? Są bardziej ambitni ode mnie na tym 
świecie… ale dziękuję. Działam obecnie na wielu płaszczy-
znach, więc moje życie to ciągłe planowanie. W planach życio-
wo-bytowych niezależnych ode mnie, wiem, że w grudniu 2020 
roku dostanę miejsce w Domu Pomocy Społecznej i będzie to 
już raczej mój dom docelowy. Jestem członkiem ruchu ATD 
Czwarty Świat, gdzie współdziałam przy realizacji projektu 
Nasze głosy, uczestniczę w pracach Europejskiej Sieci Przeciw-
działania Ubóstwu, z której ramienia reprezentowałem Polskę 
na konferencji w Brukseli, a także jestem „żywą książką” w or-
ganizacji Żywa Biblioteka. Sytuacja jest rozwojowa, bowiem 
wciąż dostaję nowe propozycje współpracy, występów medial-
nych itp. Niestety z braku czasu coraz częściej muszę odma-
wiać.

Biorę udział w warsztatach teatralnych i gram w Teatrze 

Bezdomnych, przygotowuję się do realizacji spektaklu w Te-
atrze Absurdalnym Wróbelek, a ostatnio zacząłem uczestni-
czyć w warsztatach teatru improwizowanego typu Forum, czyli 
teatru uciśnionych.

Priorytetem jest jednak dla mnie praca naukowa, planu-
ję w przyszłym roku otworzyć przewód doktorski w Instytucie 
Stosowanych Nauk Społecznych UW, przygotowuję dysertację 
pt. Bezdomność – świadomy wybór czy skutek i konieczność pod 
kierunkiem promotora – prof. dr hab. Ryszarda Szarfenberga. 
Wiąże się to z wystąpieniami na konferencjach naukowych: 
we wrześniu „Pokolenie w sobie czy pokolenie dla siebie” na 
UW, w grudniu występuję na Uniwersytecie Łódzkim z refe-
ratem Praktyki zadomowiania przestrzeni niemieszkalnych 
i mieszkalnych czasowo przez osoby w kryzysie bezdomności. 
Przygotowuję trzy publikacje naukowe, m.in. do „Societas/Hu-
manitas” oraz „Journal of Urban Anthropology”. Biorę udział 
w seminariach naukowych, spotkaniach, warsztatach itp. Pla-
nuję również napisanie monografii ośrodka dla osób bezdom-
nych w Warszawie.

Niewiele osób może poszczycić się czymś takim, a już na 
pewno nie po ponad 20 latach bezdomności… Świetnie Pan 
sobie radzi, ale jedna kwestia bardzo mnie ciekawi. Gdzie 
obecnie Pan mieszka? Z tego, co wywnioskowałem, nie po-
siada Pan własnego lub wynajmowanego mieszkania.

Od półtora roku jestem mieszkańcem pensjonatu św. Ła-
zarza Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Warszawie. 
Dzięki ogromnej pomocy i wsparciu, których udzielają mi pra-
cownice socjalne Misji z panią dyrektor Adrianą Porowską na 
czele, udało mi się w tak krótkim czasie osiągnąć tak wiele.

Mam przygotowane jeszcze dwa pytania, które być może 
nie są stosowne, ale bez wątpienia ciekawią. Domyślam się, 
że życie na ulicy spycha potrzeby higieniczne na dalszy plan 
i nie jest najłatwiej znaleźć miejsce i czas na dbanie o czy-
stość… 

To zależy. Żyjąc na ulicy w wielkim mieście, takim jak War-
szawa, można skorzystać z prysznica nawet codziennie, wy-
maga to jednak wielu starań. Trzeba pojechać często w odległe 
miejsce, odstać w kolejce, no i być trzeźwym, gdyż najczęściej 
wchodzących kontroluje się alkomatem. W lecie jest łatwiej, 
natomiast w zimie, ze względu na krótki czas wyznaczony na 
kąpiel, zdarza się wychodzić mokrym na mróz czy deszcz. Póź-
niej cały dzień jest się w wilgotnym ubraniu. Jednak zapewnie-
nie sobie podstawowych potrzeb życiowych zajmuje tyle cza-
su i krzątaniny, że sprawa higieny zajmuje jedno z ostatnich 
miejsc. Z gorącymi posiłkami jest łatwiej, istnieje wiele miejsc, 
gdzie są wydawane. Osoby bezdomne doskonale się orientują, 
gdzie i o której godzinie będzie jakiś posiłek oraz kanapki, więc 
jeżdżą nieraz większymi grupami. Jednak będąc pod wpływem 
alkoholu, w tzw. cugu, nie ma czasu ani chęci na prysznic czy 
gorące posiłki, najważniejsze jest wyżebranie pieniędzy na na-
stępną dawkę alkoholu, papierosy itp.
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No właśnie do tego zmierzałem. Ile dziennie potrafił pan 
zebrać pieniędzy? 

Bardzo różne bywały dni, zdarzało się, że kilkanaście zło-
tych, ale często przed świętami bywały dni, że kilkadziesiąt, 
a raz nawet kilkaset złotych. Wydarzyło się to przed świętami 
Bożego Narodzenia – stałem wieczorem przy wejściu do Bie-
dronki, prosząc o kupienie czegoś do jedzenia, w międzycza-
sie odprowadzałem wózki sklepowe i wyjmowałem dla siebie 
dwuzłotówki, miałem więc już trochę pieniędzy. W pewnym 
momencie zaczepiłem mężczyznę w średnim wieku, powie-
dział, abym zaczekał, bo coś mi kupi. Po kilkunastu minutach 
wyszedł z dwoma wielkimi reklamówkami, które mi wręczył 
i kazał mi jeszcze chwilę postać, bo pójdzie do bankomatu. 
Wrócił, wręczył mi zwinięty banknot, życząc mi spokojnych 
świąt. Bardzo gorąco podziękowałem. Gdy odszedł, spojrzałem 
na banknot – było to 200 zł. Dodatkowo w reklamówkach były 
dwa kurczaki z rożna, dużo wędlin, sery, ciasto i dwie butelki 
wina. Koczowałem wtedy w pustostanie z dwoma jeszcze oso-
bami i mieliśmy, jak pamiętam wspaniałe, obfite święta.

I właśnie takich świąt, ale pod dachem i w szczęściu, 
Panu życzę. Bardzo dziękuję za wywiad, dziękuję, że poświę-
cił mi Pan swój czas. 

Również dziękuję, było mi bardzo miło. 

Jak można było wywnioskować z wywiadu, pan Paweł jest 
oczytanym, inteligentnym człowiekiem, któremu część życia 
poszła nie po jego myśli. Zastanówmy się nad tym, gdy znów 
spojrzymy z wyrzutem na bezdomnego w komunikacji miej-
skiej – to może być podobna, bardzo wartościowa osoba. Jed-
nak przy sięganiu po kolejne 2 złote dla bezdomnego, pomyśl-
my, czy nie lepiej będzie porozmawiać z nim zamiast dawać 
pieniądze, które zazwyczaj przeznacza na alkohol i pogłębia 
w ten sposób kryzys bezdomności. 

Pamiętajmy, aby zachować pokorę – wykształcenie wyższe, 
wspaniały zawód czy multum pieniędzy nie oznaczają, że jest 
się nietykalnym. Nawet na tronie wycierają się spodnie, jak 
mawiał Stanisław Jerzy Lec. 

Zainteresowanych odsyłamy do 7 metrów pod ziemią na 
YouTube, gdzie pan Paweł również udzielił wywiadu – wystar-
czy zeskanować aparatem w telefonie poniższy kod QR.

Fałszywa dobroczynność MIKOŁAJ 
KAMIŃSKI

Dobroczynność kojarzy nam się bardzo pozytywnie, ale 
czy życie nas nie poucza, że pod płaszczykiem pięknych haseł 
i szczytnych celów może kryć się zwykła obłuda? Zastanówmy 
się, czym powinna charakteryzować się dobroczynność. Na 
pewno musi odpowiadać realnej potrzebie, bo czyż gdy które-
go z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 
W końcu dobroczynność powinna wynikać z własnej, nieprzy-
muszonej woli i jednocześnie nie powinna być wbrew woli ob-
darowanego. 

Zwróćmy przy tym uwagę, że od kilku lat trwa nacisk na 
rządy krajów europejskich w związku z przyjmowaniem imi-
grantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Każdy kraj, który się tym 
naciskom opiera, jest sztorcowany i określany jako bezduszny 
i niewrażliwy społecznie. Nieprzypadkowo przekaz mediów 
i różnych „wrażliwców” jest zwrócony do władz centralnych, 
gdyż w domyśle tacy imigranci mieliby zostać objęci opieką so-
cjalną pochodzącą z budżetów państw-gospodarzy, czyli z pie-
niędzy obywateli. To bardzo ważny punkt, gdyż to oznacza, że 
do owej dobroczynności zmuszani są wszyscy poprzez swoje 

podatki, a ponadto muszą znosić ekscesy tej grupy imigran-
tów, która zachowuje się nazbyt swobodnie. Przypomina to 
sytuację, w której gospodarz hucznego przyjęcia wymusza na 
swoich sąsiadach, aby przenocowali jego gości – jednych spo-
kojnych, jednych o niebezpiecznym temperamencie. Zwróć-
my przy tym uwagę, że nikt nie broni nikomu przyjmowania 
imigrantów jako swoich prywatnych gości. Jednak zamiast 
odwoływania się do własnej, nieprzymuszonej chęci pomo-
cy, jesteśmy naciskani, abyśmy wszyscy przymusowo stali się 
dobroczyńcami. Ciekawe jest to, że osoby, które najbardziej 
zachęcają nas, aby z naszych podatków utrzymywać imigran-
tów, same nie garną się do goszczenia u siebie gości z Afryki 
i Bliskiego Wschodu. Cóż, mówiąc o dobroczynności za cudze 
pieniądze, łatwo stroić się w szaty filantropa. 

Byliśmy w tym roku świadkami protestu matek dorosłych 
osób niepełnosprawnych w budynku parlamentu. Protest 
został zakończony po obietnicy stworzenia daniny solidar-
nościowej przez rząd. Ach, tym razem to nasz rząd ubiera się 
w szaty dobroczyńcy za cudze pieniądze. W skrócie, pieniądze 
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na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych pochodzą z opodatkowania o dodatkowy 4% dochodów 
powyżej 1 miliona złotych rocznie. Ministerstwo Finansów ob-
liczyło, że z tego źródła uda się uzyskać około 1,15 mld złotych 
rocznie, jednak już się okazuje, że założenia nowego podatku 
będą możliwe do ominięcia przy wykorzystaniu kreatywnej 
optymalizacji podatkowej. Być może ustawodawcy spodzie-
wali się takiego obrotu spraw, stąd drugim źródłem finanso-
wania Funduszu będzie Fundusz Pracy, zasilany ze składek 
pracodawców zatrudniających pracowników na umowę o pra-
cę. To, na co chcę zwrócić uwagę, to odgrywanie roli dobro-
czyńcy przez państwo. Ma to jedną wielką wadę – sprawia, że 

ludzie będą mniej chętni do pomocy osobom objętym takim 
państwowym wsparciem (nie piszę, że ta chęć zaniknie, zwra-
cam tylko uwagę na kierunek zmiany), bo przecież już dostają 
środki z budżetu. A czyż nie byłoby prościej, gdyby pan premier 
odwołał się do osobistej dobroczynności rodaków? Taka pry-
watnie zainicjowana cykliczna akcja charytatywna zapewne 
odniosłaby sukces – cel szczytny, a zbiórki Caritasu czy Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku pokazują, że potrafimy 
być hojni. Pewnie tak, ale gdyby rząd tak postąpił, to nie mógł-
by przybrać roli Wielkiego Dobroczyńcy za cudze pieniądze 
oraz nie stworzonoby nowych etatów dla urzędników obsłu-
gujących Fundusz. 

I Ty zostań 
wolontariuszem! Paweł

 Jessa

Czy odczuwasz w sobie chęć niesienia pomocy drugiej 
osobie? Czy kiedykolwiek myślałaś/myślałeś o tym, żeby zo-
stać wolontariuszką/wolontariuszem? Nie wiedziałaś/nie wie-
działeś, jak zacząć przygodę z dobroczynnością? Nic stracone-
go. W trzech krokach postaramy Ci się pomóc:

1. odkryj w sobie chęć pomagania innym,
2. przeczytaj poniższe informacje,
3. działaj.

Gdzie można rozpocząć swoją przygodę na naszej Uczelni?
• IFMSA-Poland Oddział Poznań – zapoznaj się z bo-

gatym profilem działań Stowarzyszenia – od edukacji medycz-
nej, przez profilaktyczne badania przesiewowe, aż po uczest-
nictwo w akcji Przychodnia studencka. Dołącz do grupy na 
Facebooku i zapisz się na wybraną akcję;

• Akademia Przyszłości – i Ty możesz zostać SuperW! 
Aplikuj na www.superw.pl; 

• Redemptoris Missio – odwiedź stronę www.medi-
cus.ump.edu.pl i dowiedz się więcej;

• Leczymy z Misją – 70 wolontariuszy i 15 ton sprzętu 
leczniczego. Zaintrygowany? Sprawdź link www.leczymyzmi-
sja.pl oraz nasz fanpage.

Inną formę pomocy, skierowaną na rozwój studentów 
i Uczelni, możesz nieść poprzez:

• Studenckie Towarzystwo Naukowe – współpracuj 
przy organizacji konferencji i koordynacji prac kół naukowych. 
Przyjdź na spotkanie do siedziby STN w DS Karolek lub zajrzyj 
na stronę http://stn.ump.edu.pl;

• Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego – Ja-
goda? Bal Medyka? Kalendarz uczelniany? Te i wiele innych 
wydarzeń możesz już dziś współtworzyć razem z nami. Zapra-

szamy na zebrania w DS Medyk, więcej informacji na stronie:  
http://samorzad.ump.edu.pl.

Na zachętę przeczytajcie, jak swoje początki wspominają 
doświadczeni wolontariusze: 

Zuzanna: Podoba mi się możliwość rozwoju i wieloaspek-
towość – w IFMSA każdy znajdzie coś dla siebie. Już na studiach 
można zaangażować się w działania prozdrowotne. A najlepszą 
częścią Stowarzyszenia są ludzie.

Karolina: Do przygody z Akademią wciągnęła mnie kole-
żanka. Była liderem, a ja zostałam jej prawą ręką. Później sama 
zostałam liderem oraz koordynatorem rejonowym. Nie wyobra-
żam sobie nie być w Akademii. 

Krzysztof: Trafiłem do IFMSA na początku studiów, po-
znałem mnóstwo pozytywnie zakręconych osób, edukowałem 
licealistów, doradzałem osobom starszym, mierzyłem ciśnienie 
i glikemię. Rozszerzałem horyzonty i światopoglądy innych, ale 
przede wszystkim własne. Działałem i nadal chcę działać.
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Jarmarki 
bożonarodzeniowe Kinga 

Marzec

Tradycyjnie zbliża się czas, gdy zapominamy o wakacjach, 
w prawie każdym sklepie zamiast arbuzów dominują klemen-
tynki i z utęsknieniem wyczekujemy 22 grudnia, mając z tyłu 
głowy myśl, że czeka nas przerwa świąteczna aż do 4 stycznia! 

Czy jesteście fanami jarmarków świątecznych? Chociaż 
z pierwszymi zetknęłam się za zachodnią granicą, to uważam, 
że nasze też mają swój urok. Mimo że są organizowane na 
mniejszą skalę, na mniejszej powierzchni i w otoczeniu mniej-
szej ilości świateł, polecam je każdemu. Niezależnie od tego, 
czy uda nam się trafić do Drezna, Wrocławia, czy też odwiedzi-
my Betlejem Poznańskie 2018 na Starym Rynku i placu Wolno-
ści! Zrobiłam małe zestawienie miejsc i atrakcji, jakie tam na 
nas czekają.

Betlejem Poznańskie 2018

Fani diabelskich młynów mogą cieszyć się na powrót 
33-metrowej karuzeli na placu Wolności. Tegoroczny jarmark 
bożonarodzeniowy wystartował tam już w piątek, 17 listopada, 
o godzinie 17.00 i trwać będzie aż 35 dni!

Natomiast w sobotę, 1 grudnia, także o godzinie 17.00, roz-
począł się jarmark na Starym Rynku, wtedy też oficjalne zostały 
zapalone lampki na świątecznej choince.

Kolejną z atrakcji Betlejem będzie Festiwal Rzeźby Lodo-
wej, odbywający się w dniach 8–9 grudnia. W sobotę, 8 grudnia, 
w godzinach 10.00–17.00 będą miały miejsce zawody w Speed 
Ice Carving, zaś o 17.00 nastąpi wręczenie nagród. Kolejnego 
dnia w godzinach 9.00–17.00 odbędzie się Konkurs Główny, 
między 10.00 a 15.00 – warsztaty z rzeźbienia w lodzie dla dzie-
ci, a od 12.00 do 16.30 na scenie występować będą uczniowie 
szkoły Voice Compet; pojawią się także Activus Fitness i Taniec 
Kingi Żelechowskiej. Tego dnia czeka nas również koncert 
szkoły musicalowej Erato. O 18.00 rozpocznie się wręczenie 
nagród wraz z podświetleniem rzeźb, a pół godziny później 
czeka nas pokaz laserowo-multimedialny.

Jeśli macie ochotę wspólnie zaśpiewać kolędy w najróż-
niejszych językach świata, idealnym rozwiązaniem będzie od-
wiedzenie Poznań Silent Night w czwartek 13 grudnia. Ponadto 
Betlejemskie Światło Pokoju rozświetli nasze twarze w niedzie-
lę 16 grudnia o godz. 17.00. W środę, 19 grudnia, poczujemy, że 
„idą Święta” dzięki świątecznej ciężarówce Coca-Coli.

Wrocław

W stolicy Dolnego Śląska jarmark potrwa od 23 listopada 
aż do 31 grudnia. Moc atrakcji czeka nas na rynku (pierzeja 
południowa, wschodnia i północna), na ul. Świdnickiej (od 
rynku do przejścia podziemnego), ul. Oławskiej (od rynku do 
ul. Szewskiej) oraz na Placu Solnym. Widowisko Święta zaklęte 
w bajkach będzie miało miejsce w niedzielę, 2 grudnia, o go-
dzinie 17.00. Tydzień później o tej samej godzinie wystartuje 
świąteczna parada z Mikołajem zakończona na scenie przy 
choince. 16 grudnia, również o godzinie 17.00 ruszy z kolei pa-
rada wrocławskich elfów.

A gdybyśmy chcieli udać się do jednego z najpiękniejszych 
niemieckich miast, Drezna, Wrocław oferuje świetne połącze-
nia kolejowe i autobusowe…

Drezno
Jeden z najstarszych jarmarków bożonarodzeniowych 

– Dreser Striezelmarkt – trwa od 28 listopada do 24 grudnia. 
W 2018 roku przypada jego 584 edycja. Jego nazwa pochodzi 
od słowa Strietzel, czyli słynnej strucli, której polecam skosz-
tować. Charakterystycznym obiektem na jarmarku jest piękna 
drewniana piramida, licząca aż 14 metrów, która powoli kręci 
się dookoła własnej osi. W tym samym czasie odbędą się także 
dwa jarmarki w innych zakątkach Drezna – przy ulicy Prager 
Straße i placu Neumarkt.

Warto polecić jeszcze wydarzenia w Berlinie, Lipsku, Er-
furcie, Weimarze i w wielu innych miastach. Wszystkim, którzy 
odwiedzą jarmarki, życzę jak najlepszej pogody i świątecznej, 
magicznej aury!

Na podstawie: www.pik.poznan.pl, www.weihnachts-
markt-dresden.net, www.jarmarkbozonarodzeniowy.com
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Projekt Rosetta Jacek 
Wątorek

Theodorus Jura już od trzech dni leżał w starym przewo-
dzie wentylacyjnym, gdy w słuchawce rozległo się wcześniej 
umówione hasło: „Pterodaktyl wylądował. Powtarzam. Ptero-
daktyl wylądował”.

Nareszcie, pomyślał z ulgą, po czym przeczołgał się do wy-
lotu przewodu, gdzie leżał już jego karabin snajperski. Mimo 
że robił to średnio co kwadrans, sprawdził ponownie wszystkie 
mocowania oraz zakres ruchu broni. Według planu powinien 
mieć czysty strzał, jednak musiał brać pod uwagę możliwość 
powtórki. W takiej sytuacji nie miałby najmniejszej szansy na 
ucieczkę, jednak zdążył się już pogodzić z ryzykiem. Jeśli tylko 
pozwoli to powstrzymać tego szaleńca, to każde poświęcenie 
będzie tego warte. W końcu chodziło o losy całego świata.

Jeszcze parę miesięcy temu jego życie było całkiem zwy-
czajne. Po wyrzuceniu z policji za zbyt ekstrawaganckie me-
tody śledcze, został prywatnym detektywem i szybko zdobył 
szacunek oraz poważanie. Wypełniał najróżniejsze zlecenia: 
zaginięcia, morderstwa, handel żywym towarem. Był w tym 
naprawdę dobry i praktycznie za każdym razem kończył spra-
wę zwycięsko.

Wszystko jednak uległo zmianie, gdy pewnego dnia przy-
szła do niego Raptera Trias. Aktorka, modelka, siedmiokrotna 
Miss Reptilii. Jednym słowem – gwiazda wielkiego formatu. Jej 
historia zaczynała się jak każda podobna: narzeczony, który 
wyszedł do pracy i wszelki ślad po nim zaginął. Na zamknięcie 
sprawy liczył sobie maksymalnie trzy do czterech dni. Nie spo-
dziewał się jednak, jak szybko natrafi na komplikacje.

Gdy tylko zaczął poznawać pierwsze szczegóły na temat 
życia Stegora Retana – sławnego na całą Reptilię astrofizyka – 
w jego biurze znaleziono martwą Rapterę. Dranie torturowali 
ją godzinami, po czym poderżnęli gardło i ułożyli na blacie 
biurka. Przekaz był niezmiernie prosty i miał go zaprowadzić 
prosto do więzienia, jednak Theodorus nie miał zamiaru tak 
łatwo się poddać. Wymknął się wezwanej na miejsce policji i od 
tego czasu poruszał się w cieniu, jednocześnie szukając infor-
macji. Odnalezienie sprawców nie było łatwe i niestety okazało 
się dopiero początkiem problemów.

Obejrzał przez lunetę wnętrze olbrzymiego hangaru, 
w którym roiło się od strażników z pistoletami maszynowymi. 
Ich widok wywołał uśmiech na jego zmęczonej twarzy. Omi-
nięcie ich w drodze tutaj było dziecinną igraszką, tak samo jak 
ukrywanie się przed patrolami. Poprzedniego dnia musiał za 
potrzebą opuścić przewód wentylacyjny, a i tak nie został przy-
łapany. Jak na organizację trzęsącą całą Reptilią, Mammalianie 
nie mogli się poszczycić szczęściem do pracowników.

 – Dzięki za wszystko, Tricer – wyszeptał do mikrofonu. 
Znali się zaledwie od paru tygodni, jednak Theodorus napraw-
dę polubił tego gościa. Może i należał wcześniej do tej prze-
klętej sekty, ale gdy tylko dowiedział się, co stało się z Rapterą, 
natychmiast zmienił front i zaczął pomagać byłemu detekty-
wowi. Bez niego dotarcie do tego hangaru graniczyłoby z nie-

możliwością.
– Po wszystkim spróbuję ci kupić jak najwięcej czasu – 

obiecał Tricer napiętym głosem. – Wjeżdżamy. Bez odbioru.
– Bez odbioru – odpowiedział Theodorus i w tym samym 

momencie przez drzwi hangaru wjechały cztery czarne samo-
chody. 

Gdy tylko zatrzymały się na środku hangaru, z dwóch 
pierwszych i ostatniego wysiedli kolejni strażnicy i ustawili 
się kordonem wokół przedostatniego. Każdy z nich był ubrany 
w nowoczesne kamizelki kuloodporne, a na głowach mieli heł-
my naszpikowane wszelką możliwą technologią. Theodorus 
mógł mieć jedynie nadzieję, że ściany przewodu i zmienno-
cieplność pozwolą mu pozostać niewykrytym.

Dowódca strażników kiwnął ręką na znak, że wszystko 
w porządku, więc jeden z jego podkomendnych otworzył drzwi 
do przedostatniego samochodu. Po chwili ze środka wyłonił 
się jego cel: Pterodaktyl.

Tricer opowiadał mu, czego się spodziewać, jednak Theo-
dorus nie mógł powstrzymać zawodu na widok Wielkiego Mi-
strza Mammalian. Gad trzęsący całą Reptilią miał zaledwie 
metr wysokości, a do tego nosił obszerny szary płaszcz, który 
niemalże całkowicie ukrywał jego wygląd. Jedynymi widoczny-
mi szczegółami były wystający spod kaptura pysk i ciągnący się 
z tyłu ogon. Ten ostatni element załamał go chyba najbardziej 
– prawdziwy samiec nie pozwoliłby, by jego największy powód 
do dumy zwisał bezwładnie. Kolejna motywacja, by położyć 
kres jego tyranii.

– Za Rapterę – mruknął Theodorus, po czym wycelował 
Pterodaktylowi prosto w pierś. Strzelanie w głowę uważał za 
niepotrzebne utrudnianie zadania. Nie dość, że było w nią 
trudniej trafić, to i tak pocisk miał wystarczająco dużą moc, by 
rozerwać wątłe ciało Wielkiego Mistrza. – I za wszystkich Rep-
tilian, których zabiłeś.

Powietrze w hangarze rozdarł głośny huk, po którym na-
stąpiła nieziemska cisza. Wszystkie zmysły Theodorusa wy-
ostrzyły się na krótką chwilę, gdy pocisk uderzył Wielkiego 
Mistrza i powalił go na ziemię. Pysk detektywa zaczął układać 
się w triumfalny uśmiech, a on sam był gotowy, by rozpocząć 
wyczołgiwanie z przewodu wentylacyjnego, gdy nagle stało się 
coś niemożliwego. Strażnicy dopiero zaczynali reagować na 
nową sytuację, gdy Pterodaktyl poruszył się i z nadgadzią szyb-
kością skoczył na równe nogi. 

Theodorus nie mógł uwierzyć własnym ślepiom. Przecież 
nie mógł chybić. To było zwyczajnie niemożliwe. Wiedziony 
jakimś dziwnym przeczuciem, zerknął ponownie w lunetę, 
a zastany widok zmroził mu krew w żyłach. Z miejsca, w które 
uderzył pocisk, unosił się czarny dym, a zamiast organów było 
widać uszkodzone kable. Wielki Mistrz nie był żywą istotą.

– Na kły Reksa – zaklął mu w słuchawce Tricer. Theodorus 
potrzebował zaledwie jednej chwili, by rozpoznać go w tłumie 
strażników. W czasie gdy pozostali rozbiegali się we wszystkie 
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możliwe strony, jeden z nich stał nieruchomo, wpatrując się 
w Wielkiego Mistrza. Ze swojej pozycji nie mógł widzieć „rany”, 
więc zapewne był przekonany, że pocisk zwyczajnie chybił.

– Nie! – zdążył tylko zawołać detektyw, gdy zobaczył, jak 
jego wspólnik unosi pistolet maszynowy. Nie zdążył nawet do-
brze wycelować, a jednoczesne salwy z kilku broni położyły go 
szybko trupem. – Nie… – powtórzył załamany Theodorus, nie 
mogąc uwierzyć, że to wszystko dzieje się naprawdę. Ponownie 
spojrzał w kierunku Wielkiego Mistrza i ku swojemu przeraże-
niu odkrył, że ten patrzy prosto na niego. 

Niewiele myśląc, zaczął się czołgać tyłem i w tym samym 
momencie o ściany przewodu wentylacyjnego zabębniły po-
ciski z pistoletów maszynowych. Pomagając sobie ogonem, 
przebył kilkanaście metrów w ciągu zaledwie paru uderzeń 
serca i stanowczym uderzeniem wybił poluzowaną kratkę, któ-
rą dostał się do swojej kryjówki. Jednak gdy tylko zeskoczył na 
podłogę, całe jego ciało pokryły czerwone kropki celowników 
laserowych. 

Zamknął oczy, szykując się na szybką śmierć, gdy niespo-
dziewanie usłyszał powolne oklaski. Spojrzał zdziwiony w kie-
runku ich źródła i ku swojemu niemałemu zdziwieniu zoba-
czył Wielkiego Mistrza. Przywódca Mammalian stał zaledwie 
parę metrów od niego i dopiero z tej odległości mógł ze zgrozą 
zauważyć, że jego pysk to jedynie pozbawiona emocji gumowa 
atrapa. Pod nią czaił się zapewne zwycięski uśmiech; o ile Pte-
rodaktyl w ogóle takowy posiadał.

– Gratulacje. Jeszcze nikomu nie udało się dotrzeć tak da-
leko – powiedział beznamiętnym tonem Wielki Mistrz. Jego 
głos brzmiał niezmiernie sztucznie, tak jakby mówił do niego 
z oddali. – Zabrać go. Zajmę się nim osobiście. 

***
Theodorus Jura siedział na krześle z rękami i ogonem 

spiętymi za plecami, przyglądając się stojącemu naprzeciwko 
Pterodaktylowi. Strażnicy zostawili ich samych – widocznie 
nikt nie wierzył, że były detektyw stanowi jeszcze jakiekolwiek 
zagrożenie. Miał olbrzymią ochotę pokazać im, że się mylą, 
jednak musiał przyznać przed samym sobą, że było to całkiem 
racjonalne podejście. Nie był już w stanie zrobić im większej 
krzywdy.

Wielki Mistrz Mammalian przyglądał mu się dłuższą chwi-
lę w całkowitej ciszy, po czym niespodziewanie zrzucił płaszcz 
oraz gumową maskę na posadzkę. Detektyw nie mógł uwierzyć 
własnym oczom: ciało Pterodaktyla było w całości zbudowane 
z metalu. 

– Tak naprawdę nazywam się Otis – wyznał Pterodaktyl 
swoim beznamiętnym głosem. – Twoja próba zamachu była 
godna podziwu, więc stwierdziłem, że przyda mi się taki gad 
jak ty.

– Kim… Czym ty jesteś? – wydukał jedynie Theodorus, któ-
ry wciąż próbował zrozumieć, co tu się najgorszego wyprawia.

– Maszyną – wyjaśnił krótko Wielki Mistrz. – Rozumiem 
twoje zdziwienie: Reptilianie od tysięcy lat tkwili w erze kom-
puterów kineskopowych i gdyby nie moja interwencja, to za-
pewne ten stan trwałby aż do upadku Rosetty. W Reptilii nigdy 
nie miały powstać inteligentne roboty. W moich czasach było 

jednak inaczej.
– Jesteś z przyszłości? – zapytał z niedowierzeniem były de-

tektyw. Cała ta sytuacja robiła się coraz bardziej irracjonalna. 
– Nawet z bardzo dalekiej. Zostałem zbudowany i zapro-

gramowany za kilkadziesiąt milionów lat, jednak na skutek 
interwencji cywilizacji pozaziemskiej trafiłem do przeszłości. 
Prawdopodobnie liczyli, że podzielę wasz los i zostanę zmie-
ciony przez Rosettę… – urwał, widząc niedowierzające spoj-
rzenie Theodorusa. – W kierunku Reptilii leci olbrzymia aste-
roida, która zniszczy niemalże całe gadzie życie na planecie. 
Starałem się poprowadzić Reptilian w kosmos, by byli w stanie 
zapobiegać podobnym katastrofom, jednak wasze społeczeń-
stwo jest zbyt osiadłe i przywiązane do ziemi. Nawet latanie 
uważacie za cechę zwierzęcą, nieodpowiednią dla inteligent-
nego gatunku. I dlatego właśnie wasz świat czeka zguba. 

– Mammalianie mieli uratować Reptilię? To jakiś głupi 
żart? A te wszystkie morderstwa, zaginięcia i porwania?

– Zło konieczne – odpowiedział krótko Otis. Theodorus na-
prawdę żałował, że jego rozmówca nie ma prawdziwej twarzy. 
– Nie podzielam waszego kodeksu moralnego, tylko działam 
na podstawie czystej matematyki. Jeśli ktoś lub coś nie pasuje 
do ostatecznego równania, to musi zniknąć.

– Nie wierzę w te bzdury – wysyczał przez zaciśnięte kły. – 
Nie można poświęcać jednego życia, by ratować inne. 

– Wręcz przeciwnie. Szczególnie gdy nie można uratować 
wszystkich, a jedynie garstkę. – Otis pochylił się i podniósł 
z podłogi elementy swojego przebrania. Sprawnie je na siebie 
nałożył, po czym ostatni raz spojrzał w kierunku gotującego 
się ze złości detektywa. – Jeszcze nie wszystko stracone, Theo-
dorusie. Mammalianie budują obecnie podziemny kompleks, 
który umożliwi przetrwanie gatunku. Gdy opadnie już pył po 
katastrofie, to na zgliszczach starego świata zbudujemy nowy. 
Możesz być jego częścią. Wystarczy, że do nas dołączysz. 

Zgodnie z przewidywaniami Theodorus nie odpowiedział, 
a jedynie wbił ślepia w podłogę. Jego rozmówca jednak dosko-
nale wiedział, że zasiał w Reptilianie ziarno niepokoju. Wystar-
czyło mu jedynie dać chwilę, by wykiełkowało i zrodziło plony.

Opuścił celę i polecił strażnikom, by dobrze zajmowali się 
więźniem. Nie bał się, że detektyw wyjawi im jego tożsamość. 
Sam zapewne zastanawiał się, czy to wszystko nie było jedynie 
przywidzeniem lub zwyczajnym żartem. Tym bardziej, że ob-
rażanie Wielkiego Mistrza mogłoby przekreślić jego szanse na 
otrzymanie miejsca w nowym wspaniałym świecie. 

– Reptilianie nie są zbyt mądrzy – mruknął Pterek, zajada-
jąc się kolejną porcją sera, w czasie gdy siedzący obok Daktyl 
sterował ruchami robota. Oba szczury siedziały w puszce, któ-
ra stanowiła głowę maszyny oraz ich centrum dowodzenia. – 
I wciąż jestem pod wrażeniem, jak wpadłeś na tę historię z po-
dróżą w czasie. Naprawdę świetna!

– Przecież my sami jesteśmy z przyszłości… – zaczął tłu-
maczyć załamany Daktyl, jednak szybko urwał, wiedząc, że 
nie ma to większego sensu. Wielokrotnie złorzeczył Wielkiej 
Goudzie, że trafił mu się tak głupi towarzysz, niestety ich je-
dyni żyjący obecnie krewni byli od niego jeszcze bardziej tępi. 
Dlatego musiał się z nim jakoś przemęczyć, dopóki nie znajdą 
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sposobu na powrót do właściwych czasów. – Ale pierwszy raz 
masz w czymkolwiek rację. Reptilianie rzeczywiście nie są zbyt 
rozważni. Inaczej nie budowaliby wielkiego generatora, który 
w momencie uderzenia Rosetty wywoła reakcję łańcuchową 
i załamanie czasoprzestrzeni! A myślą, że to schron dla ich głu-
piej cywilizacji! Ha!

– Tak, mhm, naprawdę genialny pomysł, Daktyl. Ty to 
masz łeb na karku – powiedział Pterek, wciąż zajadając się se-
rem. W tym tempie niedługo wyczerpie ich całe zapasy, jednak 
Daktyl nie miał już sił, by dalej strofować tego imbecyla. I tak 

już wkrótce mieli mieć tyle sera, ile tylko zapragną. Wystarczyło 
wrócić do 1502 roku po Wielkim Upale i zagładzie ludzkości, 
by cieszyć się wszystkimi dobrodziejstwami Szczurzego Domi-
nium.

Sama myśl o górach sera wyjeżdżających z drukarek żyw-
ności natychmiast poprawiła mu humor i z podwójną werwą 
skierował Pterodaktyla na kolejne spotkanie z szefostwem 
Mammalian. W końcu musieli zobaczyć, że ich Wielki Mistrz 
przetrwa każdy kataklizm.

Lekarz w spółce – wolny zawód 
a działalność gospodarcza Agnieszka 

kłos

Prowadzenie działalności go-
spodarczej nieodzownie wymaga 
dokonania wyboru jej odpowied-
niej formy prawnej. Jest to zasadni-
czo pierwszy i najważniejszy krok, 
gdyż jego konsekwencje wiążą się ze 
skutkami natury ekonomicznej (wy-
magany wkład finansowy, wysokość 
opodatkowania, składki ubezpiecze-
niowe i społeczne), jak i prawnej (np. 
forma reprezentacji i odpowiedzial-
ności za zobowiązania spółki).

Wśród wielu form działalności, o których traktuje polskie 
prawo, wyróżnić można: jednoosobową działalność gospodar-
czą, spółkę cywilną oraz spółki prawa handlowego, dzielone 
na dwie główne kategorie: osobowe i kapitałowe. Do pierwszej 
zaliczymy: spółkę jawną, partnerską, komandytową i koman-
dytowo-akcyjną. Spółki kapitałowe to z kolei: spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna, przeznaczona dla 
dużych firm i korporacji notowanych na giełdzie papierów 
wartościowych.

Odnalezienie się wśród wielu zawiłych przepisów i specy-
fiki struktur prawno-organizacyjnych w celu wyboru tej opty-
malnej często bywa trudne. Niemniej jednak dla tzw. wolnych 
zawodów przeznaczona została konkretna forma działalności 
gospodarczej. Czym jest wolny zawód? I o jakiej formie mowa?

Wolny zawód to działalność zawodowa, regulowana przez 
Kodeks Spółek Handlowych. KSH wymienia konkretne zawo-
dy, wśród których można znaleźć:

• lekarza,
• lekarza dentystę,
• pielęgniarkę,
• aptekarza.
Jakimi cechami charakteryzuje się wolny zawód? Osoba 

go wykonująca powinna legitymować się wysokimi kwalifika-
cjami, uprawniającymi ją do świadczenia pracy. Wymaga się 

także osobistego świadczenia owych usług (czynność wyko-
nywana osobiście), zachowywania tajemnicy zawodowej oraz 
przestrzegania etosu zawodowego. Należy podkreślić, iż obo-
wiązuje tu osobista odpowiedzialność za czynności dokonane 
w ramach działalności gospodarczej. Warto też zaznaczyć, że 
w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej 
– prawodawca określa osoby wykonujące wolny zawód jako 
przedsiębiorców.

Definicję wolnego zawodu można znaleźć także w arty-
kule 4 ust. 1 pkt 11 Ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowa-
nym podatku dochodowym od wybranych przychodów osób 
fizycznych, wśród których wymienia się zawody wspomniane 
już przez KSH.

Wiedząc już, czym jest wolny zawód, warto zastanowić 
się nad optymalną formą prawną wykonywania takiej dzia-
łalności. Przyglądając się specyfice wymienionych wariantów, 
można zauważyć, iż jeżeli co najmniej 2 osoby fizyczne chcą 
wykonywać wolny zawód – mogą tworzyć spółki partnerskie. 
Właśnie ta forma działalności gospodarczej stanowi dalszą 
część rozważań artykułu.

Czym jest spółka partnerska?
Jest to rodzaj spółki osobowej przeznaczony stricte dla 

osób uprawnionych do wykonywania wolnego zawodu. KSH 
nie dopuszcza innych – poza wspomnianymi przypadkami – 
celów, dla których można powołać tego rodzaju spółkę.

Z czym wiąże się i czego wymaga od nas wybór spółki 
partnerskiej? Jak wspomniano, jej działalność regulowana jest 
przez Kodeks Spółek Handlowych, który wymaga zawarcia jej 
umowy w formie aktu notarialnego, pod rygorem nieważności. 
Aby zarejestrować spółkę (moment powstania), należy zgłosić 
ją w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), przy czym koszt tej 
rejestracji wynosi 600 złotych, z czego 500 zł to opłata sądowa, 
a pozostała część – obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym. Wymogi formalne stanowią ponadto, 
by w nazwie spółki znalazło się nazwisko co najmniej jednego 
wspólnika oraz dalsza część „i partner/partnerzy” lub „spółka 
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partnerska”. Konieczne jest również zaznaczenie w nazwie ro-
dzaju wykonywanego wolnego zawodu.

Przykład: Pan Jędrzej Kowalski, Antonina Nowak oraz Jan 
Iksiński są dermatologami. Postanowili założyć spółkę part-
nerską, przy czym zgodzili się, że w nazwie ujawnione zostanie 
nazwisko pana Jędrzeja. Wobec tego, nazwa w rejestrze może 
brzmieć: Jędrzej Kowalski i partnerzy – lekarze dermatolodzy.

Istotną kwestią wynikającą z wyboru owej formy prawnej 
jest odpowiedzialność za zobowiązania. Wspólnik w spółce 
partnerskiej odpowiada wyłącznie za zobowiązania wyni-
kające z wykonywanego wolnego zawodu, które stanowią 
konsekwencje osobistych błędów (błąd w sztuce) tudzież za-
niedbań. Z kolei zobowiązania spółki, będące poza obszarem 
wykonywania wolnego zawodu, np. finansowe (podatki, spłata 
pożyczki zaciągniętej przez spółkę), są tożsame z charaktery-
stycznymi dla spółki jawnej, co oznacza odpowiedzialność: 
osobistą, solidarną ze spółką i partnerami, subsydiarną oraz 
bez ograniczeń, całym swoim majątkiem – o ile egzekucja ze 
spółki okaże się niemożliwa.

Wkład wniesiony do spółki może być zarówno pieniężny, 

jak i niepieniężny (np. poprzez przeniesienie prawa własno-
ści), natomiast majątek stanowi wniesione lub nabyte mienie 
(np. sprzęt specjalistyczny).

Działalność gospodarcza związana jest nieodzownie z re-
prezentacją spółki na zewnątrz. W przypadku spółki partner-
skiej, każdy partner – o ile umowa nie stanowi inaczej – może 
reprezentować ją samodzielnie. Oczywiście przywileju takiego 
można partnera pozbawić. Jeśli przyczyna jest istotna, decyzja 
podejmowana jest w drodze głosowania, przy czym wymaga-
na jest zgoda większości ¾ głosów w obecności minimum ⅔ 
reprezentantów.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zatem 
z wieloma formalnościami. Należy pamiętać, że nieznajomość 
prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania (Ignoran-
tia legis non excusat), dlatego przed podjęciem działań, warto 
zaznajomić się z zasadami powszechnie obowiązującymi. Dla-
tego, w razie wątpliwości z zakresu prowadzenia działalności 
gospodarczej w wolnym zawodzie, warto zasięgnąć opinii eks-
perta czy samodzielnie zgłębić lekturę Kodeksu Spółek Han-
dlowych.

Lider Nauk Farmaceutycznych
Nowe możliwości

Już po raz szósty rozpoczyna się naukowa rywalizacja, 
do której przystąpić mogą młodzi naukowcy. Konkurs Lider 
Nauk Farmaceutycznych ponownie daje możliwości rozwoju 
naukowego i osobistego autorom obronionych doktoratów 
z dziedziny farmacji w latach 2017–2018. Szósta edycja to 
jednak również pewne nowości.

Zgodnie z ideą konkursu, spośród zgłoszonych prac jury 
pod przewodnictwem prof. Janusza Pluty wyłoni najbardziej 
innowacyjne i cechujące się największym potencjałem do 
przekształcenia w praktyczne rozwiązania przemysłowe. Takie 
właśnie prace naukowe, od początku mające na względzie za-
potrzebowania rynku i przede wszystkim pacjentów, są w no-
woczesnej farmacji niezbędne. 

Nowoczesna farmacja to jednak nauka interdyscyplinar-
na, korzystająca z osiągnięć dokonanych w innych dyscypli-
nach ścisłych. Wkład m.in. biofizyki, biotechnologii, analityki 
medycznej czy nawet statystyki w opracowanie nowych moż-
liwości leczenia jest nieoceniony i współcześnie praca farma-
ceutów nie może się bez nich obyć.

Procesy produkcji wykorzystujące proste technologie far-
maceutyczne będą się powoli kończyły. Od kilku już lat zaczy-
nają przeważać wysokospecjalistyczne rozwiązania, trudne do 
opracowania oraz wymagające wysokich nakładów inwesty-
cyjnych – zauważa w wywiadzie dla „Gazety Farmaceutycznej” 
(4/2018) dr n. farm. Renata Pawlak-Morka, Dyrektor Rozwo-
ju Produktów w firmie Gedeon Richter Polska, która zasiada 

w Komisji Konkursowej.
Wychodząc naprzeciw tej złożoności, organizatorzy zmo-

dyfikowali regulamin szóstej edycji. Dzięki temu udział mogą 
wziąć w niej wszyscy, którzy rozprawę doktorską obronili na 
wydziale farmaceutycznym, a nie, jak dotychczas – jedynie 
magistrowie farmacji. 

Konkursowa rywalizacja może więc być jeszcze bardziej 
pasjonująca. Aby przystąpić do szóstej edycji, wydziały far-
maceutyczne polskich uczelni medycznych powinny do 8 lu-
tego 2019 r. zgłosić nie więcej niż dwie rozprawy spełniające 
regulaminowe wymagania. Niezbędne informacje, dokumenty 
konkursowe oraz aktualności związane z Konkursem znaleźć 
można na stronie: www.lidernaukfarmaceutycznych.pl. 

Bieżące doniesienia na temat konkursu będzie można tak-
że tradycyjnie śledzić na łamach „Gazety Farmaceutycznej”. Od 
teraz Lider Nauk Farmaceutycznych wykorzystuje jednak nowe 
możliwości komunikacji i wkracza na Facebook: www.facebo-
ok.com/LiderNaukFarmaceutycznych.

Organizatorem konkursu jest „Gazeta Farmaceutyczna”, 
a wyłącznym partnerem – firma Gedeon Richter Polska. 

Więcej informacji:
• www.lidernaukfarmaceutycznych.pl 
• www.facebook.com/LiderNaukFarmaceutycznych/
• www.facebook.com/GazetaFarmaceutyczna/
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Przestrzeń do rozmowy Greta 
Sibrecht

Gdy przebywamy w szpitalach, niezależnie od tego, 
w jakiej roli tam się znajdujemy, często doświadczamy bra-
ku odpowiedniego miejsca do rozmowy z pacjentem. Jest to 
szczególnie problematyczne, gdy konwersacja dotyczy spraw 
najtrudniejszych, wymaga otwartości, a tym samym przestrze-
ni, w której towarzyszące przeżycia i emocje mogą być bez-
piecznie odizolowane od osób postronnych, ale też otoczone 
troską.

W położnictwie i neonatologii trudnych rozmów jest wy-
jątkowo dużo. Wymagają one szczególnej delikatności, gdy 
dotyczą dziecka w okresie prenatalnym, które ma zostać ob-
jęte opieką paliatywną. Cisza, delikatność i zrozumienie, które 
być może kojarzą nam się z taką opieką, często mieszają się 

również ze skrajnymi emocjami: złością, przeżywaniem żało-
by, buntem. Aby objąć opieką rodzinę, która znalazła się w tak 
trudnej sytuacji, potrzebna jest przestrzeń, która zapewni po-
czucie bezpieczeństwa i pozwoli skupić się na przeżyciach 
obecnych w danej chwili, bez względu, czy będzie to milczenie, 
czy głośny szloch.

Dzięki działalności Wielkopolskiego Hospicjum Perinatal-
nego RAZEM, od jesieni tego roku w szpitalu przy ulicy Polnej 
działa Pokój Rozmów, w którym lekarze, położne i psychologo-
wie mogą znaleźć przestrzeń dla rzetelnej rozmowy, niesienia 
wsparcia czy towarzyszenia potrzebującym rodzinom w trud-
nych chwilach.

Opowieści ze wschodu
Część V Karolina 

Stachowiak

W prywatnej szkole Hyakkaou uczą się potomkowie po-
lityków oraz najbogatszych ludzi na świecie. Wszystko byłoby 
normalne, gdyby nie to, że status społeczny ucznia, to, jak jest 
traktowany, a także jego przyszłość, zależą w całości od tego, 
jak dobrym jest hazardzistą. Przedstawiam wam Kakegurui, 
dwunastoodcinkowy serial na podstawie mangi o tym samym 
tytule.

Historia wcale nie jest oryginalna, istnieje chociażby ani-
me o tematyce hazardu, Gyakkyou. Mimo to jest ciekawa – 
przyciąga widza tym, że środowisko szkolne jest nietypowe. 
W końcu kto z nas miał okazję chodzić do szkoły, gdzie hazard 
jest ważniejszy od ocen, a rada uczniów (najlepszych hazardzi-
stów) robi, co chce? Dyrektor i nauczyciele nie mają zbyt wiele 
do powiedzenia i są właściwie nieobecni w fabule.

Główna bohaterka, a zarazem nowa uczennica w Hyak-
kaou, rozpoczyna swoją dynamiczną karierę w szkole. Yumeko 
jest kompulsywną hazardzistką, dzięki czemu stawia czoło co-

raz to lepszym graczom, rozgryzając szybko ich triki i metody. 
Wraz z jej przybyciem, nadchodzi koniec tych najlepszych. 

W każdym odcinku możemy zobaczyć coraz to bardziej 
złożone gry, w tym tradycyjne gry japońskie, karty i inne, któ-
rych nawet nie umiem nazwać. Struktura każdego odcinka jest 
podobna, ale każde rozegranie komplikuje wątki oraz rozwija 
fabułę i relacje postaci. 

Niestety jest tutaj jeden spory minus – przesadzony dra-
matyzm i groteska, które niekiedy psują klimat. Często emo-
cje i reakcje postaci są przerysowane, jakby twórcy chcieli być 
jeszcze bardziej ekstremalni w wyrazie. Widzom jednakże wy-
starczy to, że jeden z bohaterów postawił na szali własne życie, 
a inny kolekcjonuje wyrwane paznokcie przegranych. 

Muzyka niespecjalnie przykuła moją uwagę – nie jest zła, 
ale też nie ma momentów, kiedy się wyróżnia czy przeważa 
w odbiorze. Głównym atutem anime jest na pewno sama ani-
macja, jak i przedstawienie gier hazardowych oraz metod na 
oszukiwanie. Nie polecam osobom, które nie lubią powtarzają-
cego się motywu, ale za to fani planszówek i łamigłówek znajdą 
coś dla siebie.
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Akademia Przyszłości Paweł
 Jessa

Całkiem niedawno miałem przyjemność być gościem na 
inauguracji 15 Akademii Przyszłości.

Czym jest Akademia Przyszłości?
Jest to projekt stworzony przez Stowarzyszenie Wiosna, 

znane szczególnie z akcji Szlachetna Paczka. Wolontariusz 
– zwany SuperW – jest dla dziecka tutorem, ale jednocześnie 
partnerem. Spotyka się z nim regularnie, przynajmniej raz 
w tygodniu, zaprzyjaźnia się z nim. Dziecko razem z tutorem 
opracowuje zasady wspólnej pracy. Zasady obowiązują zarów-
no tutora, jak i dziecko. SuperW krok po kroku buduje w dziec-
ku wiarę w swoje możliwości, uczy jak radzić sobie w życiu. 
Akademia Przyszłości prowadzi dzieci od porażek w szkole do 
sukcesów w życiu.

Jak wyglądała Inauguracja? 
Dzieci zostały zaproszone na Wydział Prawa i Administra-

cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miały 
okazję poznać uczelnię, zobaczyć jej budynki oraz sale. Prof. 
dr hab. Kinga Kuszak opowiedziała podczas wykładu inaugura-
cyjnego o najmłodszych latach życia znanych pisarzy dla dzie-

ci, m.in. Juliana Tuwima, jego siostry Ireny, Kornela Makuszyń-
skiego czy Wandy Chotomskiej. Podczas uroczystości dzieci 
otrzymały indeksy, w których tutor będzie wpisywać ich sukce-
sy – najpierw małe, z czasem większe, które pozwolą budować 
poczucie własnej wartości u dziecka. Wręczała je menadżer 
operacyjna Akademii Przyszłości, Adrianna Weimann, ubrana 
w profesorską togę. Studenci Akademii przyszłości otrzyma-
li też wyprawkę, dzięki której ich uśmiechy stały się jeszcze 
szersze. Oprócz części oficjalnej dzieci uczestniczyły w części 
artystycznej. Ta obfitowała w wiele atrakcji. Były „wygibasy” 
prowadzone przez tancerza Michała Kucharskiego, malowa-
nie marzeń razem z wolontariuszami Akademii, a największą 
atrakcją wydarzenia był występ Adriana Gawrona, magika, któ-
ry pomógł dzieciom zaczarować marzenia.

Jak oceniam wydarzenie i inicjatywę? 
Nie znałem wcześniej Akademii Przyszłości, ale jestem 

oczarowany jej działaniem. Widziałem radość zarówno 
w oczach dzieci, jak i wolontariuszy. Wierzę, że uczestnicy Aka-
demii odniosą w życiu same sukcesy. 

Mały Medyk Paweł
 Jessa

Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego raz w miesiącu mu-
sicie uważać, by nie zdeptać kręcących się po bibliotece malu-
chów? Już spieszę z wyjaśnieniem.

Informacje oficjalne: projekt Mały Medyk realizowany 
jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Akade-
mia Dzieci i współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego…

A tak po ludzku? Celami projektu są popularyzacja wiedzy, 
promowanie kreatywności najmłodszych, podtrzymywanie 
pierwotnej ciekawości świata. Raz w miesiącu dzieci zostają 
zaproszone do Centrum Kongresowo-Dydaktycznego. Zajęcia 
obejmują cykl wykładów, warsztaty z ratownictwa medyczne-

go i projekty naukowe skierowane do uczniów szkół podsta-
wowych. Program obejmuje także warsztaty z zakresu rozwoju 
kompetencji wychowawczych i społecznych dla rodziców. 

Szczególnym zadaniem dla trzydziestu sześciu uczest-
ników jest przygotowanie własnego wystąpienia jako Młody 
Wykładowca. Miałem zaszczyt uczestniczyć w jednym takim 
wykładzie, na którym prezentacja dwóch dziewczynek na te-
mat rodzaju Canis zachwyciłaby niejednego doświadczonego 
profesora.

Rośnie nam pokolenie nowych naukowców i braci stu-
denckiej, starajmy się więc być dla nich wzorem podczas ich 
odwiedzin na Uniwersytecie Medycznym.

35 by 6 sigma maze
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Ten najpiękniejszy 
prezent Klementyna 

Kępińska

Jessica Misztal – 22-letnia dziewczyna z sercem. I to do-
słownie, bo dokładnie rok temu (21.12.2017), w Instytucie 
Kardiologii Warszawa-Anin przeszła przeszczep serca. Stan 
kliniczny, w jakim znajdowała się rok temu, był alarmujący. Li-
sta oczekujących na przeszczep, jak to w naszych warunkach – 
przeraźliwie długa. Dawców jest niewielu. Wiele osób mogłoby 
się załamać. Ale nie ona. Miała szczęście - znalazł się dawca. 
Ale operacja to nie wszystko. Przeszczep musi się jeszcze przy-
jąć. Do tego dochodzą skutki uboczne terapii immunosupre-
syjnej i sterydowej. Dla kobiet najmniej przyjemny jest lawino-
wy przyrost masy ciała i te wszechobecne rozstępy. Blizna na 
pół klatki piersiowej też pożądana raczej nie jest.  Ale Jess się 
nie przejmuje. Na swoim Instagramie – @kobieta_z_bliznami, 
odważnie pokazuje się z blizną, nosi bluzki z dekoltami i za-
wsze towarzyszy jej uśmiech. Kontynuuje studia na kierunku 
zdrowie publiczne. Co chwilę jej konto oraz cała historia poja-
wiają się w artykułach mówiących o ruchu body-positive.  Hi-
storia Jessiki oraz jej podejście do życia stają się inspiracją dla 
wielu osób borykających się z podobnymi problemami. Jej po-
stawa przełamuje też swego rodzaju tabu, jakim w niektórych 
środowiskach jest dawstwo organów, oraz pokazuje, że wygląd 
wcale aż tak ważny nie jest. W życiu liczy się co innego.

Idą święta – czas dawania prezentów dla naszych ukocha-
nych i spełniana dobrych uczynków. Mam nadzieję, że poniż-
szy wywiad z Jessiką choć trochę przybliży Wam sytuację i pro-
blemy, z jakimi na co dzień zmagają się biorcy przeszczepów, 
oraz będzie refleksją na temat dawstwa organów. I kto wie, 
może znajdą się wśród Was osoby, które także kiedyś postano-
wią podarować innej osobie prezent, jaki otrzymała Jess.

Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na wywiad. Czy ze-
chciałabyś opowiedzieć, dlaczego musiałaś mieć wykonany 
przeszczep? Jak wyglądała cała procedura?

Przeszczep serca w moim przypadku musiał zostać wyko-
nany z powodu ostrej niewydolności serca, o etiologii praw-
dopodobnie pozapalnej. Początkowo poinformowano mnie, 
że muszę przejść natychmiast operację ratującą życie, która 
polegała na usunięciu skrzepliny z lewej komory serca. Poin-
formowano mnie, że dostanę mechaniczne wspomaganie tej 
komory, żeby serce zostało odciążone i podjęło pracę. Dwa 
dni po wybudzeniu z narkozy przyszedł do mnie lekarz i po-
informował, że serce zachowało się inaczej, niż przypuszczali, 
i potrzebuję przeszczepu. Sprawa była nagląca, ponieważ było 
gorzej, niż się spodziewali. Dostałam się od razu na listę pilną, 
czyli kolokwialnie mówiąc, listę pierwszeństwa. Na wspoma-
ganiu LVAD czekałam 28 dób. 20.12.2017 r. o godzinie 21.40 
przyszła do mnie lekarka i powiedziała, że jest serce pasujące 
do mojego parametrami (podobna waga i grupa krwi, czynnik 
Rh nie jest ważny). Przygotowanie wyglądało podobnie, jak do 

każdej operacji.Na blok trafiłam o 7 rano, godzinę przez zabie-
giem dostałam pierwszą dawkę leków immunosupresyjnych. 
Przeszczep trwał 7 godzin. Wybudziłam się kilka godzin po 
zabiegu i następnie musiałam współpracować z respiratorem, 
zanim stwierdzono, że jestem zdolna do samodzielnego oddy-
chania.

Jakie uczucia towarzyszyły Ci przed operacją i co czujesz 
teraz?

Byłam nastawiona na walkę, obiecałam sobie, że byle serce 
nie przeszkodzi mi w normalnym życiu. Chciałam leżąc w szpi-
talu zrobić jak najwięcej. Opisałam swój przypadek i wrzuci-
łam go na Facebooka wraz z odnośnikiem do portalu dawca.pl, 
żeby zwrócić uwagę, jak szybko ze zdrowej osoby można stać 
się kimś chorym. Udało mi się też zachęcić sporą grupę ludzi 
do oddania krwi. Znałam doskonale swój przypadek, wiedzia-
łam, że w każdej chwili mogę umrzeć, ale nie dopuszczałam tej 
myśli do siebie. Byłam zawsze uśmiechnięta i zabraniałam lu-
dziom się litować i wspominać w moim towarzystwie o stanie 
zdrowia, w jakim się znajdowałam. Teraz czasem gorzej znoszę 
to wszystko, jest mi bardzo przykro, że wszystko się tak poto-
czyło. Smutno mi kiedy patrzę w lustro i uświadamiam sobie, 
że nigdy nie będę taka jak kiedyś. Codziennie biorę 23 tabletki. 
Musiałam zmienić swoje plany na życie. Nie jest to łatwe, ale 
staram się nie myśleć o tym wszystkim i nie załamywać się!

Brałaś pod uwagę, że możesz nie obudzić się po operacji. 
Jak radziłaś sobie ze strachem?

Nie bałam się. Czułam, że to jeszcze nie ten czas. Ciężko 
w to uwierzyć, ale ja wiedziałam, że przeżyję.

Jaka była Twoja wiedza na temat dawstwa organów 
w Polsce, zanim zachorowałaś?

Dość duża. W wieku 18 lat zamówiłam już kartę daw-
cy narządów i poinformowalam rodzinę o swojej woli. Kiedy 
okazało się, że mam 50% szans na przeżycie operacji, sama na 
bloku poinformowałam lekarzy, że mają oddać moje narządy 
potrzebującym.

Co w Twoim życiu najbardziej zmieniło się po przeszcze-
pie?

Śmierć nie jest dla mnie już czymś odległym. Żyjąc 
z przeszczepionym sercem wiem, że jest ono bardzo kruche. 
Pomimo tego, że mam 22 lata, jestem już na nią gotowa. Sta-
ram się rozmawiać z ludźmi o zbliżonej problematyce. Rozpo-
wszechniam informację o transplantacjach i na swoim przy-
kładzie pokazuję, że warto podjąć świadomą decyzję i oddać 
narządy swoich bliskich. Jedna śmierć może uratować życie in-
nym ludziom. Organizuję spotkania, gdzie rozdaję oświadcze-
nia woli i odpowiadam na nurtujące pytania lub rozwiewam 
wszelakie nieścisłości. 
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Jakich rad udzieliłabyś osobom, które zmagają się teraz 
z tym samym problemem, z którym Ty walczyłaś przed ro-
kiem?

Radziłabym się nie poddawać. Jest ciężko, nie da się ukryć. 
Zmienia się nasze ciało, myślenie, sprawność ruchowa. Wiele 
czasu trzeba poświęcić na rehabilitację, w szczególności osób 
oczekujących na transplantację. Trzeba myśleć pozytywnie! 

W ostatnim czasie ruch body-positive zyskuje na popu-
larności. Widziałam, że na swoim koncie na Instagramie nie 
boisz się pokazywać z rozstępami po sterydach, odsłaniasz 
fragmenty blizny pooperacyjnej. Jaka była reakcja innych 
ludzi? Co powiedziałabyś każdej dziewczynie (niezależnie, 
czy po przeszczepie, czy nie) na temat postrzegania swojego 
ciała?

Staram się nie przejmować tym, co widać, aczkolwiek lu-
dzie reagują bardzo różnie. Począwszy od szeptania, że jestem 
zaniedbana, gruba, dziwna, obleśna, po komplementy, np.: je-
steś piękna, nic nie widać, to tylko rozstępy – niedługo zbledną. 
Prawdę mówiąc, nie powinniśmy się przejmować takimi rze-

czami, jak wygląd, ale tylko łatwo się tak mówi. Nie raz płaka-
łam po jakichś przykrych słowach kierowanych w moją stronę, 
ale liczę na to, że kiedyś te osoby zrozumieją, że nie wszystko 
jest zależne od nas.

Wiem, że jesteś aktywnie zaangażowana w ruch popula-
ryzujący procedurę dawstwa organów. Co, Twoim zdaniem, 
każdy powinien wiedzieć na ten temat?

Po pierwsze chciałabym, żeby przeświadczenie o tym, że 
osoby po przeszczepie są mordercami zniknęło w 100%. Po 
drugie: narządów nie da się kupić! Po trzecie, że nie jesteśmy 
kalekami. Może jesteśmy inni, bo to dość rzadka przypadłość 
i mało osób miało taką operację, ale jesteśmy NORMALNI! 
Osobiście chciałabym, żeby moje narządy żyły w kimś innym. 
Rodzina wiedziałaby, że gdzieś tam jest namiastka mnie i w ca-
łym tym nieszczęściu, jakim jest śmierć, dali komuś szczęście.

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Zaginione plemię Tomasz 
Łukawski

John Allen Chau, mający 26 lat amerykański misjonarz, 
został pod koniec listopada 2018 roku brutalnie zamordowa-
ny. Amerykanie nie będą jednak podejmować żadnych działań 
mających na celu sprowadzenie jego ciała do kraju z wyspy 
Sentinel Północny, gdzie doszło do aktu przemocy. Wszystko 
wskazuje na to, że jego zabójcy nie poniosą żadnych konse-
kwencji. Jedynymi osobami, 
które czeka kara, są rybacy. 
Próbowali oni pomóc mło-
demu misjonarzowi dostać 
się na wyspę. Z czego wynika ta bezkarność?

John Allen Chau podjął się chrystianizacji jednego z ostat-
nich nieskażonych przez cywilizację plemion na świecie. Pół-
nocny Sentinel jest administrowany przez Indie, które wpro-

wadziły zakaz podróżowania na wyspę, aby chronić unikalną 
społeczność. Gorliwy Amerykanin zapłacił jednak rybakom 
za transport i złamał prawo, stawiając swoje nogi na terenie 
strzeżonym przez Sentinelczyków. Los, który go spotkał, nie 
był niespodziewany. Mieszkańcy wyspy znani są z wojowniczej 
postawy. Od wieków atakują wszystkich, którzy próbują wejść 

na ich terytorium.
Niewiele wiemy o Sen-

tinelczykach. Nie znamy 
ich kultury, języka a nawet 

liczebności. Szacuje się, że na wyspie mieszka od 15 do 500 
osób. W 1974 r. National Geographic podjął próbę udokumen-
towania życia plemienia. Próba szybko została zaniechana po 
tym, jak jeden z członków ekipy filmowej został trafiony strzałą 

Próba szybko została zaniechana po tym, jak jeden 
z członków ekipy filmowej został trafiony strzałą w udo.
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w udo. Nie był to pierwszy taki przypadek i nie ostatni. W 1867 
roku indyjski statek kupiecki Nineveh ugrzązł na rafie niedale-
ko wyspy. Załoga statku (około setka osób) bezpiecznie dotarła 
do brzegu na łodziach ratunkowych. Nie zostali przyjęci ciepło 
przez Sentinelczyków. Na plaży odpierali ataki mieszkańców 
wyspy do czasu przybycia marynarki brytyjskiej.

Podobna sytuacja miała miejsce stosunkowo niedawno, 
bo w 1981 roku. Frachtowiec Primrose utknął na rafie, bardzo 
blisko brzegu wyspy. Ze względu na kiepskie warunki pogo-
dowe, kapitan nie zdecydował się opuścić statku. Jego de-
cyzja zapewne ocaliła życie załogi, która przez następne dni 
znajdowała się pod gradem strzał. Na szczęście pogoda, która 
przyczyniła się do położenia statku, uniemożliwiała tubylcom 
skuteczne celowanie. Po pewnym czasie załoga została urato-
wana, dzięki interwencji rządu indyjskiego.

Zarówno rząd brytyjski za czasów kolonialnych, jak i rząd 
niepodległych Indii, podejmowały próby kontaktu z tą spo-
łecznością. Na chwilę obecną jednak oficjalną polityką jest zo-
stawienie wyspy w spokoju. Wynika to z szeregu doświadczeń, 
związanych nie tylko z historią wyspy, ale też szerzej – z histo-
rią regionu. Andamany, do których należy Północny Sentinel, 
stały się w połowie XIX wieku brytyjską kolonią. Były miejscem 
zesłania uczestników powstania sipajów. Skutki kontaktu lo-
kalnych plemion z cywilizacją brytyjską były opłakane. Wielu 
mieszkańców zmarło na skutek chorób, na które nie byli uod-
pornieni, inni uzależnili się od tytoniu i alkoholu. Według au-
dytu przeprowadzonego w roku 1898, na wyspach mieszkało 5 
000 tubylców, a w 1931 roku – już tylko 460. Być może niedo-
stępne położenie i agresywny terytorializm uchroniły Sentinel-
czyków przed podobnym losem. 

W 1996 roku Jarawa, plemię mieszkające na jednej z wysp 
należących do Andamanów, nawiązało kontakt ze światem 

zewnętrznym. Chłopiec z plemienia uciekł ze swojej wioski 
i złamał nogę, próbując ukraść owoce z okolicznej wsi. Zo-
stał przewieziony do szpitala, gdzie spędził 5 miesięcy. W tym 
czasie nauczył się podstaw języka hindi i polubił telewizję. Po 
zakończonej terapii został odwieziony do swojego plemienia. 
Rok później poprowadził ze swojej wioski ekspedycję mają-
cą nawiązać współpracę ze rozwiniętym światem. Na skutek 
otwarcia na obce wpływy wielu Jarawa zmarło na odrę, a ich 
kultura została skomercjalizowana pod potrzeby turystów. Na 
chwilę obecną są oni uzależnieni od świata zewnętrznego, za-
przestali polowań i poszukiwania pożywienia na własną rękę.

Wiele osób próbowało poznać kulturę Sentinelczyków. 
Doświadczenia z przeszłości uczą nas jednak, że odkrycie kul-
tury może być równoznaczne z jej zniszczeniem. Niezależnie 
od dobrych intencji, całe wieki izolacji sprawiają, że ich ukła-
dy odpornościowe są łatwym celem dla chorób zakaźnych, 
a kultura – bezbronna wobec potęgi procesu globalizacji. Po-
stępowanie Johna Allena Chau jest oceniane skrajnie. Wielu 
uważa go za męczennika, który umarł z imieniem Chrystusa 
na ustach. Część uważa, że w sposób pośredni popełnił sa-
mobójstwo. Z pewnością jednak żal jest tak młodej osoby. 
Sentinelczycy zazdrośnie bronią prawa do swojego miejsca na 
świecie. Wydaje się, że to do tej pory ich ratowało. Podczas gdy 
ich sąsiedzi są obecnie fotografowani przez turystów w czasie 
kontrowersyjnych „ludzkich safari”, oni żyją tak, jak ich przod-
kowie. W naszej cywilizacji istnieje skłonność do kompulsyw-
nego zaspokajania ciekawości. Może w tym przypadku należy 
jednak powstrzymać się od działań, które często kończyły się 
katastrofalnie. Sentinelczycy są samowystarczalni i wytrwali. 
W 2004 r., po tsunami, władze wysłały helikopter, aby spraw-
dzić, czy mieszkańcy wyspy przetrwali. Helikopter został 
ostrzelany z łuków.
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Inauguracja ASRiMK tamara 
Dunajewska

7 listopada Akademicka Społeczność Ratownictwa i Medy-
cyny Katastrof zorganizowała spotkanie inauguracyjne swojej 
organizacji. Zrzesza ona studentów pasjonujących się ratow-
nictwem medycznym oraz medycyną ratunkową. Zajmuje 
się organizowaniem wykładów, kursów i ćwiczeń związanych 
z pierwszą pomocą i zaawansowanymi zabiegami resuscyta-
cyjnymi.

Podczas kilkugodzinnej akcji studenci wszystkich kie-
runków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu mogli wziąć 
udział w kursie pierwszej pomocy. Mieli okazję posiąść wiele 

przydatnych umiejętności praktycznych z zakresu podstawo-
wych zabiegów resuscytacyjnych oraz postępowania z pacjen-
tem urazowym. Następnie odbyły się symulacje rzeczywistych 
wydarzeń, dzięki czemu studenci mogli sprawdzić zdobytą 
wiedzę i przekonać się, jak działają w sytuacjach stresowych. 
Odbyło się także spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich 
Wydziału Nauk o Zdrowiu, drem hab. Jakubem Żurawskim. 
Dodatkową atrakcją była symulacja akcji Active Shooter, w któ-
rej uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności w opatry-
waniu ran postrzałowych.

unIWERSyTET
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My Erasmus Dasha 
Vikhreva

How about spending the next semester in Poland?
That’s how the story began. I hardly remember the next 

few months. 
I couldn’t believe it happened to me. I prepared plenty 

of documents: for applying for AMU, for renting a room in 
Poznan, for making a visa… But it seemed like I was doing it 
for somebody else, not for me. I felt like in a fog or in a dre-
am. I woke up sitting on the train: What? Am I going to study 
abroad? Am I leaving my family and friends for 5 months? Oh, 
God…

To be so far away from home was the saddest. But soon 
I realised, that Erasmus people could be my new family. So 
many new acquaintances, faces, smiles. What a joy to meet 
new people from many different countries and to feel how 
stupid some prejudices and stereotypes are. I will never forget 
Thanksgiving Day, organised by an American girl! Everybody 
had to cook a national dish. I prepared pancakes with a tra-
ditional Russian salad. I spent the whole day cooking, so every-

body could try my national dish! Next day I came to said girl to 
make some lemonade. Everything was already prepared, and 
we went to the shop to buy some ice. However, we found out 
that no shop in the centre of Poznan sells ice! So we bought 
some frozen raspberries, and it was a brilliant idea.

I was so happy at that time! I will never forget my Turki-
sh friends – beautiful and kind girls with amazing voices, who 
were singing national songs. Or funny and pretty Greek girls, 
who always had many adventures, but never got worried. Also, 
there was an unforgettable occasion, when Spanish girls star-
ted to sing Macarena on a night bus; we sang all together at 
the end.

I could spend the whole day and night remembering all 
the joyful things from my Erasmus.

Swietomarcinski Rogal, fairytale Christmas in Poznan 
and Zakopane, Thor: Ragnarok with polish subtitles, concerts, 
travels, people, emotions… I am just a lucky person because of 
my experience. I will never forget the semester with Erasmus.

35 by 12 orthogonal maze
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Należy połączyć wyspy z liczbami według następujących 
zasad: między dwiema wyspami mogą być maksymalnie dwa 
mostki; mostki przeprowadza się poziomo lub pionowo; licz-
ba w wyspie określa, ile wychodzi od niej mostków; mostki nie 
mogą przecinać wysp ani innych mostków; ostatecznie wszyst-
kie wyspy muszą być połączone mostkami, tworząc „sieć”.

Hashi
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Foodie #3 
Szybka Pyra Ewa 

Kołodziej

Ziemniaki (a dla mieszkańców Poznania raczej – pyry) 
w naszym kraju są swego rodzaju symbolem tradycyjnego, pol-
skiego obiadu, czasami sprawiając wrażenie, że stanowią po-
trawę narodową, pojawiając się na talerzu obok schabowego 
i zajmując niemal połowę jego powierzchni. I taka nieco nie-
zrozumiała dla mnie "kultura ziemniaka" jest często kojarzona 
właśnie z Poznaniem – określanym nieraz "stolicą Pyrlandii".

Czy ziemniaków da się nie lubić? W końcu są na tyle ta-
nie, proste w przygotowaniu i neutralne w smaku, że stanowią 
uniwersalne warzywo, bez którego niejedna gospodyni nie wy-
obraża sobie dnia. Jednak da się. Jestem właśnie przykładem 
takiej osoby, która od dziecka unika kartofli. Nieraz przez to 
wywoływałam wręcz zaskoczenie i słyszałam: jak można nie 
lubić ziemniaków?, jakby coś nienaturalnego było w tym, że 
ktoś po prostu nie przepada za tą tradydycjną rośliną okopo-
wą. I dlatego, gdy pocztą pantoflową dotarła do mnie informa-
cja, że w centrum miasta został otwarty nowy lokal o nazwie 
Szybka Pyra, specjalizujący się właśnie w ziemniaczanych 
potrawach, to podeszłam do tego kompletnie bez emocji i ze 
wzruszeniem ramion. Jak to w życiu bywa, trafiłam tam nieco 
później i przypadkiem, zaproszona przez znajomą. Uznałam 
jednak, że skoro już tam jestem, to jakoś zjem tego ziemniaka. 
Zamówiłam, nie żałuję i dzisiaj sama chcę Was tam zaprosić.

Szybka Pyra znajduje się przy ulicy Święty Marcin. Raczej 
się na niej nie wyróżnia, można nawet powiedzieć, że trochę 
ginie na tle innych punktów w ciągu kamienic, których jest 
tam sporo. Sama zostałam tam po raz pierwszy po prostu za-
prowadzona. Nie wiem, czy idąc ulicą, zwróciłabym uwagę na 
to miejsce. Jednak tym chętniej piszę tę recencję, bo liczę, że 
może w ten sposób uda mi się je wyróżnić wśród licznych, po-
dobnych do siebie lokali.

Nastawiona byłam trochę na dość tani bar mleczny, ale 

zostałam mile zaskoczona wnętrzem tego miejsca. Szybka 
Pyra jest naprawdę bardzo zadbana. Byłam pod niemałym 
wrażeniem, bo właściciel, przy urządzaniu lokalu, przywiązał 
wagę do najmniejszych szczegółów. Śliczne serwetniki, rośli-
ny, stonowana kolorystyka, brak rozgardiaszu – moje potrze-
by estetyczne zostały zdecydowanie zaspokojone. Bardzo mi 
się spodobał pomysł zawieszenia ciekawostek o ziemniakach 
w ramkach na ścianach. I przede wszystkim było bardzo, bar-
dzo czysto. Ocena za wnętrze: 10/10.

Ale chodzi o jedzenie – to ono jednak decyduje o tym, czy 
warto odwiedzić dane miejsce. Idea sama w sobie jest bardzo 
prosta – zamawiamy pieczonego ziemniaka (dużego lub małe-
go) i wybieramy jeden z sosów, które przygotowywane są „na 
bogato”. Dostajemy sporo mięska i warzyw, nie jest sucho ani 
nudno. Ziemniak podawany jest w mundurku, co też dobrze 
wpływa na smak całości. Danie jest odpowiednio przyprawio-
ne, a wybór – dość szeroki. Zamówić możemy opcję ostrzejszą 
– z chilli con carne, łagodniejszą, tradycyjnego gzika, aroma-
tyczne curry, włosko-polską carbonarę i wiele, wiele innych 
kombinacji. Ziemniak jest dobrze upieczony, smakuje trochę 
jak z ogniska, co w zimowe wieczory może być dobrym roz-
wiązaniem na brak pomysłu na ciepły obiad. W dodatku ciągle 
pojawiają się nowe sosy, a na Facebooku lokalu możemy do-
wiedzieć się, co serwują danego dnia.

Co do porcji – mogłyby być trochę większe. Mała porcja nie 
jest raczej dobrym rozwiązaniem na  konkretny głód, ale jed-
nak dużą można się naprawdę najeść. Obie natomiast wypada-
ją bardzo korzystnie w stosunku do ceny, bo wahają się w gra-
nicach 10-15 zł, czyli w sam raz na kieszeń studenta. W zgodzie 
z nazwą lokalu, posiłek podany jest naprawdę szybko! Pyrkę 
można też zamówić na wynos, także z dowozem.

Zachęcam każdego do odwiedzenia Szybkiej Pyry, bo sko-
ro ja, niejedząca ziemniaków, się tam odnalazłam, to chyba 
każdemu się uda. Przyjemne miejsce, sympatyczna obsługa, 
dobre jedzenie, niskie ceny, centrum miasta – właściciele ze-
brali to wszystko w całość i tak powstał ten lokal. Zastrzeżeń 
brak.

Zajrzyjcie koniecznie na stronę z konkursami – możecie 
tam wygrać podwójne zaproszenie do Szybkiej Pyry! Dodatko-
wo każdy czytelnik „Pulsu UM” do 31 stycznia na hasło: Pyra 
z medycznego dostanie na miejscu 20% rabatu na całe zamó-
wienie.

Smacznego!
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Studia od kuchni Karolina 
Jankowska

Robi się coraz zimniej, więc mało kto ma motywację do wyj-
ścia z domu. Trzeba się zebrać w sobie i przede wszystkim 
zrobić coś dla siebie. A co jest najlepsze? Oczywiście ciepły 
posiłek. Najpierw dobry obiadek, a potem przyjemny deser. 
Nie dołujmy się tym, że na dworze jest szaro, że pada deszcz 
czy śnieg. Działajmy w kuchni, wtulmy się w ciepły sweter, 
a reszta dnia będzie zdecydowanie przyjemniejsza.

Zupa meksykańska z nachosami
Składniki: 

• 900 g mielonej wołowiny
• 1 cebula, posiekana
• 1,2 l soku pomidorowego 
• 800 g pokrojonych pomidorów z puszki
• 2 łodygi selera naciowego, pokrojonego
• ¼ łyżeczki pieprzu
• 1 łyżeczka musztardy
• 1 łyżeczka soli
• 1 łyżeczka chili
• 3 łyżeczki cukru
• 900 g fasoli białej z puszki, odsączonej i opłukanej
• nachosy

Przygotowanie: 
• Smażyć wołowinę i cebulę w dużym rondlu na niewiel-

kim ogniu do czasu, aż mięso nie będzie surowe.
• Odlać tłuszcz.
• Dodać sok pomidorowy, pomidory, cukier, seler, chili, 

musztardę, sól i pieprz.
• Gotować na małym ogniu przez godzinę.
• Mieszać, co jakiś czas.
• Dodać fasolę i jeszcze chwilę gotować.
• Podawać z nachosami.

Smacznego!

Jabłecznik
Składniki:

• 20 dag masła
• 20 dag cukru
• 40 dag mąki tortowej
• 2 jajka 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• 2 czubate łyżeczki cukru waniliowego (najlepiej własnej 

roboty) 
• 3 łyżeczki bułki tartej 
• mus jabłkowy z cynamonem (najlepiej własnej roboty, 1 

lub 2 słoiczki)

Przygotowanie:
• Jajka ubić z cukrem.
• Masło utrzeć z mąką.
• Wymieszać powyższe składniki razem.
• Zagnieść w kulę i odłożyć na godzinę do lodówki .
• Schłodzone ciasto podzielić na dwie części.
• Jedną rozwałkować i wyłożyć na wysmarowanej tłusz-

czem blasze.
• Włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec na 

jasnozłoty kolor.
• Po tym czasie wyjąć ciasto z pieca, delikatnie oprószyć 

bułką tartą i ułożyć jabłka.
• Nałożyć drugą warstwę ciasta.
• Powtórnie wsunąć ciasto do pieca na 40 minut.
• Można podać z bitą śmietaną i lodami.

Smacznego!
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Kamila
Jaz

Trudna droga dialogu - czyli 
Święto Niepodległości w Teatrze 
Polskim

Istnieją spektakle, które budzą uśpione emocje, o których 
myśli się jeszcze długo po wyjściu z teatru. Premierowa sztuka 
Teatru Polskiego te warunki spełnia. Nowa produkcja w reży-
serii Wiktora Rubina z pewnością budzi kontrowersje – przede 
wszystkim w kontekście, w jakim zostało przedstawione życie 
Marii Konopnickiej – polskiej poetki okresu pozytywizmu. Po 
raz kolejny Teatr Polski dotyka tych najczulszych strun – tema-
tów dla polskiego widza, jeśli nie trudnych, to w historii pol-
skiej przemilczanych.

Biografowie Marii Konopnickiej często zwracali uwagę 
na nieszczęśliwe życie polskiej poetki. Jej małżeństwo z Jaro-
sławem Konopnickim rozpadło się po nieco piętnastu latach, 
kiedy to Maria decyduje się opuścić męża i przenieść się wraz 
z dziećmi do Warszawy. W wierszach poetka wyraźnie wspo-
mina, jak bardzo nie odpowiada jej rola gospodyni domowej 
– Konopnicka pragnie realizować się artystycznie, co wzbudza-
ło sprzeciw Jarosława i w konsekwencji zaważyło na ich mał-
żeństwie. W okresie rozłąki (i rozkwitu twórczości artystycznej) 
Maria poznaje młodszą o przeszło dwie dekady rzeźbiarkę –
Marię Dulębiankę, z którą spędza ostatnie lata swojego życia. 
I choć dla wielu jest to wciąż aspekt nieznany i obrazoburczy 

– biografowie Marii Konopnickiej wskazują na zażyłość tej re-
lacji, która z perspektywy czasu zdaje się być czymś więcej niż 
zwykłą przyjaźnią.

O homoseksualizmie w polskim społeczeństwie coraz czę-
ściej mówimy zbyt wiele. Coraz częściej też krzyczymy, argu-
mentując swe racje z determinacją tak rozpaczliwą, jak gdyby 
w myśl zasady racja mojsza niż twojsza (sic!). 

Sztuka O mężnym Pietrku i sierotce Marysi uczy nas przede 
wszystkim dialogu. Spogląda na życie Marii Konopnickiej 
między palcami cenzury w sposób nowatorski, bo wolny od 
ograniczeń wynikających z chęci uczynienia z poetki ideału 
wieszczki polskiej niepodległości. Skupia się mianowicie na 
miłości, rozłące, cierpieniu i absurdzie życia w okowach tego 
co "normalne" i "moralne". Podkreśla niemożność uzyskania 
wolności w aspekcie tak intymnym, jak własna seksualność. 

Wszystko to zostało w sztuce okraszone obiecującą grą ak-
torską – przekrój emocji bijących od aktorów, w szczególności 
od odtwórczyni głównej roli - Agnieszki Kwietniewskiej, a także 
od Moniki Roszko i Kornelii Trawkowskiej, to niewątpliwie coś, 
co zasługuje na uznanie. Wspaniałe kostiumy i przemyślane 
oświetlenie sceny dopełniły obraz sztuki, tworząc atmosferę 
wymowną i otwartą na dialog.

Czego nam życzy Maria Konopnicka na Stulecie Niepod-
ległości? Może właśnie otwartości w spojrzeniu na drugiego 
człowieka, chęci zrozumienia, potrzeby dialogu? Czasem to, 
czego widzieć nie chcemy, jest nam niezbędne do refleksji. Do 
tego jednak potrzeba być odważnym – i tych śmiałków zapra-
szam do Teatru Polskiego.

Reżyseria: Wiktor Rubin

Dramaturgia: Jolanta Janiczak, scenografia: Wiktor Rubin, 
kostiumy: Hanna Maciąg, muzyka: Krzysztof Kaliski, wideo, 
światło: Marek Kozakiewicz, asystentka reżysera i scenografa: 
Monika Winiarska, inspicjentka: Magdalena Matusewicz

Występują: Barbara Krasińska, Agnieszka Kwietniewska 
(gościnnie), Monika Roszko, Zuzanna Saporznikow (gościn-
nie), Kornelia Trawkowska, Mariusz Adamski, Michał Kaleta
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Wtapiając się w dźwięk(10) franek
maja

Mimo że słońce przyjemnie ogrzewa górną część mojego 
ciała, nadal czuję przeszywające moje stopy zimno nadcho-
dzące z każdą falą. Plaża zupełnie opustoszała, a może przez 
cały czas tkwiłem tutaj sam? Piękny, lecz smutny to widok, gdy 
światło i ciepło toną w lodowatych i ciemnych otchłaniach mo-
rza. Całe szczęście każdego następnego dnia znów się pojawią 
– jednak szkoda – że też znikną. Nie rozumiem, dlaczego nikt 
nie został tu dłużej, by podziwiać piękno natury. Zachód słońca 
od zawsze był dla mnie najwspanialszym zjawiskiem przyrody. 
Dlaczego podziwiając go, nie mogę zapomnieć o złych rze-
czach, które widziałem, ani wybaczyć sobie popełnione błędy?

Czuję jak chłód stopniowo rozprzestrzenia się wzdłuż dol-
nych kończyn, przez tułów dociera do mojego serca, a następ-
nie pompowany wraz z krwią, tętniąc, mrozi każdą napotkaną 
komórkę mojego ciała. Z wieży pobliskiego kościoła huknął 
dzwon, zakłócając spokój szumiącego morza. Drgnąłem ni-
czym stroik wprawiony w ruch falą dźwiękową o odpowiedniej 
częstotliwości.

Spostrzegłem trzy mewy majestatycznie unoszące się 
i opadające w rytmie nadchodzących fal na powierzchni wody. 
Były nieskazitelnie białe. Przypominały raczej duchy ostrze-
gające śmiałków przed potęgą morza niż przypadkowo na-
potkane ptactwo. Z całą pewnością nie był to dla mnie zbieg 
okoliczności. Trójka przybyszy z zaświatów wzniosła płomień 
z żarzących się wspomnień.

Nie potrafię sobie poradzić z myślami. Co dzień od nowa 
powracam do owej nocy. Do momentu, który spadł na mnie 
niczym jedna z plag egipskich, a moje ręce ubrudzone zostały 
krwią niewinnych. Bóg rzucił mi wyzwanie, któremu nie po-
dołałem – nie mogłem podołać. Nie byłem przygotowany, by 
stawić czoło nadciągającej śmierci ani podtrzymać płomień, 
tlącego się ledwie, życia. To moja wina.

22.49 – kobieta w starszym wieku, z pogodnym spojrze-

niem troskliwej babci. Pamiętam jej ciepłe, pełne życia nie-
bieskie oczy, spracowane dłonie i posiniaczone przedramiona. 
Opowiadała o pracy w gospodarstwie, codziennie gotowała 
obiady dla całej rodziny – zajętej uprawianiem roli, sprzątała 
dom, opiekowała się wnukami. Zostawiła męża, dwóch synów, 
córkę i jej dzieci.

1.03 – mężczyzna koło czterdziestki o wyraźnych rysach 
twarzy, mocno zaznaczonych kościach policzkowych, z za-
padniętymi oczami oraz wysokim czołem. Był nieprzytomny, 
jednak na jego twarzy malował się pewien spokój, odwaga oraz 
zgoda na każdy pisany mu los. Był strażakiem z wieloletnim 
doświadczeniem. Z pewnością o wiele lepiej wypełniał swój 
społeczny obowiązek ode mnie. Zostawił córkę, byłą żonę, 
partnerkę, siostrę i matkę.

3.14 – chłopiec, lat 5...
Chciałem krzyczeć, spłonąć, zasnąć… Chciałem zniknąć. 
Minęły dwa miesiące, stoję po kolana w Morzu Bałtyckim 

i czuję się tak samo, jak wtedy, gdy wpisywałem godzinę 3.14 
w kartę zgonu. Bijący dzwon przypomina mi ostateczne od-
liczanie zbliżającej się śmierci. Nie mam więcej powodów do 
życia od tych trzech osób, a to przecież tylko trójka z tysięcy. 
Jednak ja nadal dostaję szansę, by każdego dnia podnosić się 
na nogi. Słowo sprawiedliwość kolejny raz okazuje się dla mnie 
ociekającą fałszem fikcją.

Ta noc jeszcze się dla mnie nie skończyła. Moje słońce 
wcale nie chce ponownie wzejść nad horyzont. Oddaliło się, 
od mojej ziemi. Możliwe, że przeniosło się do zupełnie innej 
galaktyki.

Znów godzina π. Chciałbym krzyczeć, spłonąć, zasnąć… 
Chciałbym zniknąć. 

Kult – Komu bije dzwon
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7 uczuć tamara 
Dunajewska

Adaś Miauczyński jako 
dorosły mężczyzna po-
wraca do wspomnień ze 
swojego dzieciństwa, sta-
rając się nauczyć rozpo-
znawania i prawidłowego 
przeżywania siedmiu pod-
stawowych uczuć. Podczas 
wizyt u psychologa opowia-
da o nieszczęściach, jakie 
spotykają go w obecnym ży-
ciu. Adaś jest postacią znaną 
polskim widzom z poprzed-
nich filmów Marka Koter-
skiego, a przede wszystkim 

z kultowego Dnia Świra, w którym jest przedstawiony – najo-
gólniej mówiąc – jako człowiek pełen żalu, skłócony z otacza-
jącą go rzeczywistością.

W filmie 7 uczuć widzimy Adasia jako dorastającego chłop-
ca chodzącego do szkoły podstawowej. Radość, złość, smutek, 
strach, samotność, wstyd i poczucie winy. Mało kto potrafi ra-
dzić sobie z tymi emocjami, mimo że każdy z nas doświadcza 
ich prawie codziennie. Jeszcze większy problem mają z tym 
dzieci, które w trakcie dojrzewania nie rozumieją otaczającego 
ich świata. 

Wielowymiarowość tego dzieła jest imponująca. Na pierw-
szy plan wybija się drwina z systemu edukacji jako niszczącego 
dziecięcą wyobraźnię i radość. Pojawia się postać Weroniki, 
jednej z uczennic, która aby uzyskać dobre oceny bezmyśl-
nie uczy się całej książki na pamięć, a następnie zapamiętale 
recytuje zdobytą wiedzę na zajęciach. Absurdalne sytuacje 
są świetnie skonstruowane i swoim przesłaniem trafiają 
w samo sedno sprawy. 

Napięcie, jakie narasta w relacji uczeń–nauczyciel nie jest 
jedynym w tym filmie. Związek dziecko–rodzic również pozo-
stawia wiele do życzenia. Występujące na każdym kroku niepo-
rozumienia i pełne niedomówień rozmowy potęgują istniejące 
już konflikty, tworząc prawdziwą przepaść międzypokolenio-
wą. Koterski ubrał cały ciężar sytuacji w dużą dozę humoru 
i charakterystyczny dla siebie styl. Obsadzenie dorosłych ak-
torów w rolach dzieci, choć było szalonym pomysłem, spraw-
dziło się w zupełności. Ten ciekawy trik dodatkowo podkreśla, 
jak nierozerwalna jest młodość i dojrzałość. Chociaż niektóre 
żarty balansują na granicy dobrego smaku, to pozostają dobrze 
wpasowane w klimat filmu. Całość wzbogaca głos Krystyny 
Czubówny jako narratorki z offu. 

7 uczuć to mieszanka wybuchowa zdolna zadowolić za-
równo ludzi preferujących komedie, jak i tych, którzy cenią 
dramat. Warto na niego spojrzeć jako na manifest nawołujący 
do zmian systemu, ale także jako portret człowieka nieszczę-
śliwego, na którego nadal działają traumy dzieciństwa. Ten 

Frankenstein Anna 
Konopka

Frankenstein. Tę historię 
znają chyba wszyscy. Osamot-
niona wieża, szalejąca burza 
i posępny naukowiec wykrzy-
kujący raz po raz „To żyje!”. 
Warto jednak mieć na uwadze, 
że ten, tak popularny w naszej 
kulturze obraz, w rzeczywisto-
ści jest jedynie wizją reżysera, 
nie ma zaś za wiele wspólnego 
z oryginalną powieścią. Fran-
kenstein został napisany w 1816 
przez zaledwie osiemnastolet-
nią Mary Shelley. Należy tu na 

chwilę zatrzymać się, aby zaznaczyć, jak niezwykłą postacią 
była autorka. Jako córka intelektualistki feministycznej Mary 
Wollstonecraft oraz Williama Godwina miała wielkie szanse na 
zostanie wybitną pisarką. Jej matka uznawana jest obecnie za 
jedną z najbardziej znanych obrończyń praw kobiet, a ojciec 
należy do grona wybitnych myślicieli społeczno-politycznych 
tamtej epoki. Dla młodej dziewczyny było to wręcz idealne śro-
dowisko do rozwoju. Chłonęła intelektualny dorobek swoich 
rodziców, wyrastając na wrażliwą i inteligentną kobietę. Uczu-
ciowo związała się zaś z poetą Percym Shelleyem, z którym 
w 1816 roku wyjechała w podróż do Szwajcarii. Tam para za-
poznała się z inną wybitną postacią świata literackiego, lordem 
Byronem. Spędzali wspólnie czas, a podczas deszczowych wie-
czorów towarzystwo zabawiało się wymyślaniem strasznych 
historii. Tak narodził się pomysł napisania Frankensteina. De-
biutancka powieść Mary Shelley szybko zyskała popularność 
i dzięki sztuce teatralnej oraz późniejszym filmom znana jest 
nam do dzisiaj. Jednak autorka miała do zaoferowania o wiele 
więcej niż prostą opowieść o przerażającym potworze, który 
niepokoi niewinnych ludzi. 

Mianowicie główny bohater powieści to młody student 
– Wiktor Frankenstein. Otoczony jest on kochającą rodziną, 
sam zaś jest niezwykle zdolnym i prawym młodzieńcem. Jego 
pozytywne cechy wraz z ogromną wiedzą są doceniane na 
uniwersytecie. Frankenstein jest zafascynowany nauką i to 
przede wszystkim jej poświęca czas i uwagę. W trakcie swoich 
badań dociera do niego, że prawdopodobnie odkrył sposób na 

słodko-gorzki film pokazuje kunszt, z jakim reżyser posługuje 
się groteską. Podsumowuje również i przypomina wątki po-
ruszane w jego poprzednich filmach. 7 uczuć jest terapią dla 
wszystkich dorosłych ludzi borykających się ze swoimi de-
monami młodości. Przedstawia uniwersalne prawdy w nie-
uniwersalny sposób.
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stworzenie życia. To jednak staje się początkiem końca dobrze 
zapowiadającej się postaci. Wiktor dąży jedynie do zrealizowa-
nia swojego celu, nie myśli zaś o możliwych konsekwencjach 
swoich czynów. Dopiero po powołaniu do życia odrażającego 
monstrum dociera do niego, że nie był gotowy na to, co stwo-
rzył. W przerażeniu opuszcza więc swoje mieszkanie, pozwa-
lając wydostać się na wolność dopiero co powstałej istocie. 
Powieść skupia się z jednej strony na odpowiedzialności, jaka 
spoczywa na ludziach nauki, ale z drugiej podejmuje także 
próbę odpowiedzenia na pytanie, jaką rolę odgrywa społe-
czeństwo w naszym rozwoju. Bezimienny potwór, stworzony 
przez naukowca, jest bowiem zostawiony na pastwę losu. Musi 
on radzić sobie z narzuconym na niego brzemieniem rażącej 
brzydoty oraz brakiem rozumienia kultury ludzi, wśród któ-
rych próbuje zacząć żyć. Losy wszystkich postaci przedsta-
wionych na kartach powieści są przejmujące i aż do samego 
końca trzymają w napięciu. Mimo iż książka została napisana 
ponad 200 lat temu, odczucia bohaterów są dla nas zrozumia-
łe i prawdopodobnie nikt nie ośmieliłby się powiedzieć, że 
z upływem czasu to dzieło straciło na swojej wartości. Fran-
kenstein kojarzy nam się głównie z literaturą grozy i z pewno-
ścią zawiera charakterystyczne dla niej elementy. Jednak jest 
to przede wszystkim przejmująca historia o odrzuceniu i od-
powiedzialności, przepełniona filozoficznymi rozważaniami, 
którą można interpretować na wiele sposobów.

Mur Kamila
Jaz

Niczego nie żałowałem: było mnóstwo rzeczy, których 
mógłbym żałować, na przykład smaku manzanilli czy też 

wspaniałych kąpieli w małej zatoczce niedaleko Kadyksu; ale 
śmierć wszystko odarła z uroku.

Mur – Jean Paul Sartre

Gdy do rąk czytelnika 
trafia pismo Sartre’a, natych-
miast czuje się pewien cha-
rakterystyczny zamysł bijący 
z treści. Kontrowersje wokół 
autora słynnej Krytyki dialek-
tycznego rozumu, głównego 
przedstawiciela francuskich 
egzystencjalistów, wydają się 
implikacją tematyki porusza-
nej w opowiadaniach. 

Kwintesencja stylu Sartre’a to bogaty zbiór zagadnień 
egzystencjalno-moralistycznych, przedstawionych w przy-
stępnej formie lekkiego opowiadania. Mur jest jedną z kilku 
nowel zawartych w zbiorze, który został wydany krótko przed 
rozpoczęciem II wojny światowej. Już tytułem zbiór zapowia-

da swoje głębsze znaczenie. Czas wydania w naturalny sposób 
wydaje się go tłumaczyć; przywodzi na myśl pokłosie zbliża-
jącej się do francuskich granic wojny. Istotnie, fabuła traktuje 
przede wszystkim o trudach zniewolenia, jednakże, podobnie 
jak i w innych powieściach, Sartre nie skupia się na oddaniu 
realiów wojennej represji. Tych realiów sam autor zresztą jesz-
cze wtedy nie zna – do niemieckiej niewoli dostał się dopiero 
mniej więcej po roku od napisania dzieła. 

Ukazana w noweli represja hiszpańskich rewolucjonistów 
oddaje pewien zamęt, chaos, w którym rodzą się zawiłe dyle-
maty natury moralnej. W utworze poznajemy Pabla, sympaty-
ka rewolucji, który - złapany w pułapkę - czeka na wykonanie 
wyroku śmierci. W obliczu wizji rozstrzelania Pablo staje przed 
wyborem – wydać towarzysza broni i uniknąć stracenia czy 
zachować życie, donosząc na przyjaciela? Chwile dramatycz-
nego wahania obfitują w rozważania o duszy, śmierci i sensie 
poświęcenia.

Rzeczony Mur jest niczym mit iście edypowy, bo u Sar-
tre’a – jak u Sofoklesa – każda droga prowadzi do nieuchronne-
go końca, a czytelnika – do fundamentalnego pytania: czy nasz 
wybór ma znaczenie? Zachęcam do przekonania się samemu.

Zbiór Mur został przetłumaczony z francuskiego przez Je-
rzego Lisowskiego.



30 NR 199

Let’s play a game vol. 14
LET’S PLay a GamE

Ho-ho-ho…?

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. Trzy zestawy: młoteczek neurologiczny + latarka Spirit (jed-
na osoba wygrywa jeden zestaw)
2. Dwa bony o wartości 50zł do wykorzystania w drukarni Bo-
omdruk (jedna osoba wygrywa jeden bon)

A oto pytania:
1. Czego pełen jest człowiek, który w dorosłym życiu wraca do 
czasów swojej podstawówki?
2. Jako co można postrzegać dzieło, w którym pokazano, jak 
nierozłączne są młodość i dorosłość?
3. W jakim kraju opowiadanie sobie różnych historii przez 
trójkę znajomych zrodziło w głowie kobiety pewien genialny 
pomysł?
4. Jakie imię nosi stworzyciel istoty o rażącej brzydocie, niero-
zumiejącej otaczającego ją świata?
5. Jakie owoce wkraczają w blask reflektorów, deklasując (po-
dobno) arbuzy?
6. Jaki smakołyk jest swego rodzaju rodzicem dla nazwy jar-
marku, który ma już ponadpięćsetletnią tradycję?
7. Dokąd prowadzi każda droga wykreowana przez człowieka, 
który został wzięty do niewoli rok po napisaniu swojego dzieła?
8. Jak nazywa się wolontariusz coachingowej akademii, która 
skupia się na rozwoju dzieci?
9. Co jest ważniejsze od ocen w szkole, w której część osób nie-
pokojąco kolekcjonuje wyrywane paznokcie?
10. Jakie metody spowodowały, że pewien detektyw został 
zwolniony z posady policyjnej?
11. Co miało pomóc detektywowi w pozostaniu niezauważal-
nym?
12. Czym są postaci opowieści, w której snajperski cel detekty-
wa okazał się zbieraniną kabli?
13. Kto tak naprawdę włada światem, w którym upał, ludzkość 
i ser mają wiele wspólnego?

Musicie zatem znaleźć trzynaście wyrazów – pięć  z nich 
pionowo, trzy poziomo i pięć na skos, część z nich wspak. Po-
wodzenia!

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 15.01.2019r. 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 198 „Pulsu UM” nagrody otrzymują:

Karnet Salsa Students Poznań – Katarzyna Gębska
Dwa vouchery do Kury Warzyw – Kamila Jamroży

Hasło:  KAŻDE POKOLENIE MA WŁASNY PULS

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

Karnet Salsa Students Poznań – Katarzyna Przybyła
Dwa vouchery do Kury Warzyw – Anna Kołodziejczak

Hasło: EXEGI MONUMENTUM AERE PERENNIUS

Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej również 
mailowo.
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R M W K U E S C O A C H X W Y G L Ą D Y

O I E A V Ż H O P E R A I G L O O J A Z

B Ł K F R A N C J I Ł Ł I A L E Ż B Ó Ł

O O S K Z L A U T O O A R C U Ż A B K O

T Ś T A Ł U W I N O Ś S A Ń K I W I L O

Y Ć R W Ć Ś O N L P E I C O N N E I M Z

O D A I D A Ł T R U S K J K E N E M I R

M O W W I Ć S E N N I Ć A O R Y Z Y K E

I S A S S E S T Ę C C V W G M A S K A D

Ó Z G U F U I R R J A Ł Z I M N O S O N

D A A I N K I S R U S Z S P K U P U R A

O F N T O R T M U S C A T A R T A P I S

R A C J A T R Z A Z G L O R I A O E S K

M U K L C Z W Ó R D B A A A B K A R S E

S Ś I S Z C Z U R Y A U W I S O R W I L

K L E M E N T Y N K I G Ś W I A T Ł O A
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Nagrody:
1. Trzy zestawy: młoteczek neurologiczny + latarka Spirit (jed-
na osoba wygrywa jeden zestaw)
2. Dwa bony o wartości 50zł do wykorzystania w drukarni Bo-
omdruk (jedna osoba wygrywa jeden bon)
3. Podwójne zaproszenie do lokalu Szybka Pyra

Prawidłowe odpowiedzi, podpisane imieniem i nazwi-
skiem, kierunkiem studiów oraz z nazwą wybranej nagrody, 
przesyłajcie na adres: jolka@pulsum.pl do 15.01.2019. 
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PIONOWO

–  mason

– charakterystyczne miasto zniszczone na skutek wojny domo-

wej w Syrii

– silny rumieniec na twarzy

– miasto oblężone podczas wojny domowej w byłej Jugosławii

– Imię ostatniego cesarza Prus

– dramat Słowackiego, którego część akcji ma miejsce na Kry-

mie

– zlecenie lub etat

– Leon... - autor obrazu Orka na Ukrainie

– autor Doriana Gray'a

– faraon kojarzony z klątwą

– dynastia Iwana IV Groźnego

– wygolony czubek głowy u mnichów lub zakonników

– biopsja cienkoigłowa...

– ... Jerozolimskie - jedna z głównych ulic Warszawy

–  odmiana wyrazów

– waluta w Meksyku

– odrobina lub litera

– choroba szalonych krów

– Indian Pale Ale

– zespół komórek o podobnej budowie

– zwolennik pozytywistycznego hasła pracy organicznej

– bohater spod Troi. Syn króla Anchizesa i Wenus

– antagonizm do pesymistyczny

– domena internetowa Norwegii

– ... ogon to kita

– tlenek azotu

POZIOMO

– miejsce katastrofy z 1986r

– tak po hiszpańsku

– ocean pomiędzy Kanadą, a Portugalią

– miasto Beksińskiego

– śpiewane na żaglach

– „gruba, duża" moneta, w Polsce część złotego

– miasto, w którym odbywa się Krajowy Festiwal Piosenki Pol-

skiej

– miasto św. Tomasza – dominikanina

– ona w Hiszpanii

– Roman... - znany poznański, polski pisarz, poeta, dramaturg 

i tłumacz. Znawca Biblii.

– organizmy odżywiające się odchodami

– Czarnoksiężnik z krainy...

– kuzynka mamutowca i metasekwoi

– zmarszczka nakątna oka

– jednostka mocy w układzie SI

– kompozytor. Skomponował słynny Polonez i muzykę do fil-

mu Ziemia obiecana

– wierny jakiejś idei lub walczący bezinteresownie o jej reali-

zację

–  receptor znajdujący się w ścianach narządów wewnętrznych 

i naczyń krwionośnych

– odlewanie z brązu

– obrzęk limfatyczny

–  receptor reagujący na procesy zachodzące wewnątrz orga-

nizmu

– wada, bubel

– brak władcy

– kradzież połączona z użyciem przemocy

–serowarskie miasto w Holandii
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Suchary
Kobieta w widocznej ciąży przychodzi do lekarza i pyta:
- Panie doktorze, ja mam... To znaczy mój mąż chciałby wie-
dzieć...
- Rozumiem, rozumiem - przerywa jej lekarz. - Aż do bardzo 
zaawansowanej ciąży można bezpiecznie uprawiać seks.
- Nie, nie o to chodzi. On chciałby wiedzieć, czy wciąż mogę 
rąbać drewno.

Medycyna to przyszłość! Studencie, ucz się! Jeszcze nie dosta-
łeś się na studia, a Twój pacjent ma już do Ciebie skierowanie!

Siedzi kobieta w fotelu u dentysty. Dzwoni jej komórka. Nie 
może odebrać, więc prosi lekarza, żeby ten zrobił to za nią.
- Kto tam? - pyta dentysta.
- Marian - odpowiada głos w słuchawce.
- Jaki Marian?
- Jestem mężem właścicielki telefonu.
- Słuchaj, Marian. Zaraz skończę, ona wypluje i do ciebie od-
dzwoni.

Wchodzi żołnierz do gabinetu lekarza na SOR-ze.
- Co panu jest? - pyta lekarz.
- Mam czkawkę.
- Czkawkę?! Ma pan CZKAWKĘ?! Pan sobie jaja robi?! Tu jest 
SOR, tu są nagłe przypadki!
- A ja pracuję w patrolu saperskim i za chwilę jedziemy na ro-
botę.

Żona dzwoni do męża na komórkę:
- Wania, gdzie jesteś?
- Na polowaniu.
- A kto tak głośno dyszy?
- Niedźwiedź.
- A czemu jęczy?
- Bo go raniłem.
- A dlaczego głos żeński?
- A skąd mam wiedzieć? Jestem myśliwym, nie weterynarzem.

Pewna blondynka martwiła się, że mechanik okaże się kolej-
nym naciągaczem. Z ulgą przyjęła wiadomość, że jej samo-
chód wymaga tylko wymiany płynu do kierunkowskazów.

- Janie, czy w najnowszym automobilu Pani Hhabiny drzwi 
otwiehają się thadycyjnie czy eksthawagancko do góhy?
- Tradycyjnie, Jaśnie Panie Hrabio.
- Jesteś pewien, Janie?
- Tak, Jaśnie Panie Hrabio.
- Hmm... Dziwne... Bahdzo dziwne... Ale skoho tak, to w takim 
hazie, Janie, phoszę powiedzieć Pani Hhabinie, że nie życzę so-
bie więcej być przywożony z imphezy w bagażniku.

Złodziej ukradł krzesło i poszedł siedzieć.

Microsoft przedstawił koncepcję inteligentnego domu. Musisz 
zamknąć wszystkie okna, wyjść i wejść znowu, żeby odpalić 
telewizor.

Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry.
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś miesz-
ka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie.

Trzech kanibali umawia się na grilla. Jeden przyniósł kobiece 
udka, drugi męskie ramię, natomiast trzeci - urnę z prochami. 
Pierwszy pyta trzeciego:
- Nie za dużo tych gorących kubków ostatnio?

Policja przeprowadza zakrojoną na szeroką skalę akcję zwal-
czania nielegalnego procederu handlowania tytułami nauko-
wymi.
- Na razie nie znamy jeszcze źródła przecieku, ale jesteśmy 
coraz bliżej prawdy - orzekł na konferencji prasowej rzecznik 
policji, starszy aspirant doktor habilitowany nauk przyrodni-
czych Jan Kowalski.

Pewien ostrożny Szkot ubezpieczył wysoko swoje życie. Nie-
długo potem utonął w rzece. Na pogrzebie sąsiadka mówi do 
wdowy:
- Jakie szczęście, że pani mąż był tak przezorny, chociaż nie 
umiał ani czytać, ani pisać...
- Ani pływać, dzięki Bogu - odpowiedziała wdowa.

Poranna odprawa w Ministerstwie Obrony Narodowej.
- Melduję, panie ministrze, że w czasie ćwiczeń Wojsk Obrony 
Terytorialnej zginęły ortaliony żołnierzy - zameldował główno-
dowodzący.
- O Boże! - wykrzyknął minister i skrył twarz w dłoniach.
Milczał dłuższą chwilę, wreszcie ukazał oblicze o czole poora-
nym troską, spojrzał na dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej 
i zapytał:
- Ile to jest ortalion?

Buddyjski mnich idzie do fryzjera. Po skończonej usłudze pyta, 
ile ma zapłacić.
- Dla człowieka przepełnionego mądrością i szacunkiem - na 
koszt firmy - odpowiada fryzjer.
Następnego dnia na progu zakładu leży 12 klejnotów.
Do tego samego fryzjera na strzyżenie wybiera się katolicki 
ksiądz. Również pyta, ile powinien zapłacić.
- Dla człowieka pełnego wiary i miłości - gratis - odpowiada 
fryzjer.
Następnego dnia na progu zakładu leży 12 róż.
Również rabin wybrał się do tego fryzjera. Też pyta o cenę.
- Dla człowieka żyjącego tak blisko Boga - za darmo - odpo-
wiada fryzjer.
Następnego dnia na progu zakładu stoi 12 rabinów.
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