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Nowy Rok już za nami. Kiedy to czyta-

cie czeka nas jeszcze około 350 dni ja-

kie ma nam do zaoferowania 2022 rok. 

To od nas zależy jak je wykorzystamy. 

Czy przejdziemy przez niego dziarskim 

krokiem z uśmiechem na twarzy? Może 

uśmiech skryje się na kolejne 12 miesięcy pod maseczką? 

Już w styczniu będziecie mogli uczestniczyć w trzeciej edycji 

naszego sztandarowego projektu – Medyczny Pomaga. Więcej 

o genezie tej akcji możecie przeczytać w dalszej części naszego 

miesięcznika. 

W tym roku do naszej ekipy dołączyły niezawodni członkinie 

i członkowie IFMSA. Mam wielką nadzieję, że wspomożemy 

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (bo na tym skupi się Me-

dyczny Pomaga 3.0) i pokażemy jedność jako UMP! 

Wielką grupą ludzi zorganizujemy dla Was warsztaty i inne 

atrakcje z których dochód będzie przeznaczony na WOŚP – który 

zbiera: dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki 

i leczenia wzroku u dzieci. 

Jeśli więcej dzieci będzie mogło widzieć, dzięki ufundo-

wanemu przez WOŚP (więc także dzięki nam) sprzętowi to czy 

maseczki będą w stanie przesłonić ich uśmiech?
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TRZY SŁOWA, KTÓRE NAJTRAFNIEJ MNIE OPISUJĄ: s
zczera, ambitna, 

konsekwentna.

JESTEM MISTRZYNIĄ W: pisaniu abstraktów.

MAM SŁABOŚĆ DO: sportów zimowych i M&M’sów.

NIE POTRAFIĘ: przejść obojętnie obok osób nie
pełnosprawnych, 

chorych i cierpiących.

ZAWSZE CHCIAŁAM SIĘ NAUCZYĆ: języka włoskiego
. 

CHCIAŁABYM JESZCZE: wypromować kilka prac nau
kowych.

AUTORYTETEM SĄ DLA MNIE: naukowcy, sportowcy,
 artyści – mistrzo-

wie w swojej dziedzinie.

KIEDY KŁAMIĘ: widać, bo robię to z uśmiechem.

SŁOWA, KTÓRYCH NADUŻYWAM: Czy ktoś jeszcze cz
egoś nie rozumie?

IRYTUJE MNIE: brak szacunku.

KIM LUB CZYM CHCIAŁABYM BYĆ, GDYBYM NIE BYŁA 
TYM, KIM JESTEM: 

instruktorem narciarstwa i snowboardu w jakim
ś włoskim kurorcie 

alpejskim.

STUDENTOM ZAZDROSZCZĘ: wieku.

KIEDY STOJĘ W KORKU: nadrabiam zaległości tow
arzyskie.

MOJE HOBBY TO: antropologia.

ZAWSZE MAM PRZY SOBIE: błyszczyk.

NIEZWYKŁA UMIEJĘTNOŚĆ, KTÓRĄ POSIADAM: dostrz
eganie pozyty-

wów w różnych sytuacjach.

MOJE ULUBIONE MIEJSCE NA ZIEMI: słoneczna Ita
lia.

MUZYKA, PRZY KTÓREJ SIĘ BAWIĘ: liczy się tylk
o towarzystwo.

MUZYKA, PRZY KTÓREJ ODPOCZYWAM: klasyczna.

ENERGII DODAJE MI: podróżowanie.

MOJA RADA DLA STUDENTÓW: uczcie się anatomii.

NETFLIX, HBO CZY TELEWIZJA: wolę przewertować
 Atlas Sobotty.

JEŚLI TELEFON TO ANDROID CZY IPHONE: Android.

ULUBIONE HASŁO, KTÓRE CZĘSTO WYPOWIADAM: są r
zeczy ważne i waż-

niejsze.

W  A  R  I  O  G  R  A  F

IMIĘ I NAZWISKO: Inez Bilińska-Pawlak

STOPIEŃ NAUKOWY: doktor nauk o kulturze fizycznej

STANOWISKO: starszy wykładowca ze stopniem

STAŻ NA UCZELNI: wciąż jeszcze za krótki
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MAREK GIERSEgzosomy 
nieskończony potencjał nanopęcherzyków 
Współpraca SKN & Puls UM
SKN Biologii Medycznej
Przewodnicząca: Natalia Guźniczak
Opiekun: prof. dr hab. n. med. Aleksandra Szcze-
pankiewicz
Jednostka: Klinika Pneumonologii, Alergologii Dzie-
cięcej i Immunologii Klinicznej
Kontakt: biolmedskn@gmail.com, Facebook: SKN 
Biologii Medycznej

Egzosomy to sferyczne pęcherzyki błonowe osią-
gające wielkość od 30 do 100 nm. Należą do dużej 
grupy tzw. pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (ang. 
extracellular vesicles, EVs), w której skład wchodzą 
również ciałka apoptotyczne czy ektosomy. Egzosomy 
są nośnikami białek, lipidów, materiału genetycznego; 
odgrywają istotną rolę zarówno w stanach fizjologicz-
nych jak i patologicznych. Biorą udział w komunikacji 
międzykomórkowej oraz modulacji aktywności nie-
których komórek, obejmując fibroblasty, makrofagi, 
leukocyty. Ich obecność można wskazać niemal we 
wszystkich płynach biologicznych, m.in. we krwi, 
moczu, ślinie płynie mózgowo-rdzeniowym, płynie 
stawowym, mleku, wodach płodowych, itp. [1].

Egzosomy zostały odkryte przez zespół Stahla 
[2] oraz zespół Johnstone [3] w 1983 roku; prace opi-
sujące ich odkrycie zostały opublikowane w prawie 
tym samym czasie, dzieliło je tylko kilka dni. Pisali na 
temat receptorów transferyny połączonych z małymi 
pęcherzykami, które były „wyrzucane” z dojrzewają-
cych retikulocytów do przestrzeni międzykomórkowej. 
Sama nazwa „egzosom” (ang. exosome) powstała 
jeszcze przed odkryciem pęcherzyków w 1983 roku 
i dotyczyła fragmentów błon komórkowych wyizo-
lowanych z płynów ustrojowych. W 1987 roku Rose 
Johnstone, autorka pracy o retikulocytach, nadała 
swojemu odkryciu nazwę „egzosom” [4].

Początkowo, fakt istnienia egzosomów nie odbił 
się szerokim echem w świecie nauki. Jednak wraz 

z rozwojem biologii molekularnej, który w pewnym 
momencie stał się logarytmiczny, coraz więcej uwagi 
zaczęto kierować w stronę egzosomów. Okazało się, 
że ich funkcje wychodzą daleko poza sam transport 
związków organicznych. Mogą uczestniczyć w proce-
sach krzepnięcia krwi, regulacji odpowiedzi immu-
nologicznej, a nawet w procesach nowotworzenia; 
wykorzystywane są również przez niektóre patogeny 
w rozwoju infekcji [1].

Dla wirusów HIV egzosomy mogą działać jak pe-
leryny niewidki – opakowane w błonę pochodzącą 
od limfocytów Th nie są rozpoznawane przez układ 
odpornościowy jako obce. Pojawiły się doniesienia, 
z których wynika, że egzosomy mogą być uwalniane 
przez hepatocyty zakażone wirusem zapalenia wą-
troby typu C (HCV), a ich obecność finalnie może 
promować apoptozę komórek wątroby [5]. W przy-
padku zakażenia prątkiem gruźlicy (M. tuberculosis) 
nanopęcherzyki mogą działać zarówno proinfekcyj-
nie, jak i pomagać w zwalczaniu infekcji. Z jednej 
strony transportują antygeny, umożliwiając szybszą 
odpowiedź immunologiczną, z drugiej mogą rozprze-
strzeniać substancje wywołujące cytotoksyczność 
[6]. Również pasożyty zdają się wykorzystywać eg-
zosomy we własnych celach. Leishmania (pierwot-
niak z rodziny świdrowców) jest zdolny do produkcji 
substancji o właściwościach immunomodulujących, 
pozwalających na uniknięcie reakcji ze strony układu 
odpornościowego. Jest to o tyle ważne, że te pierwot-
niaki namnażają się wewnątrz makrofagów, których 
podstawowym zadaniem powinno być ich zaatako-
wanie i przeprowadzenie fagocytozy [7].

Jak można się było spodziewać, egzosomy pełnią 
ważną rolę również w kancerogenezie, przede wszyst-
kim poprzez branie czynnego udziału w tworzeniu 
mikrośrodowiska guza. Komórki nowotworowe wy-
korzystują te nanopęcherzyki m.in. do selektywnego 
transportu miRNA (np. miRNA-210) i tym samym pro-
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mują angiogenezę guza, niejako oszukując komórki 
śródbłonka, że pojawił się stan hipoksji i konieczne 
jest wytworzenie nowych naczyń krwionośnych [8]. 
Egzosomy mogą zawierać również onkoproteiny po-
budzające kancerogenezę. Istotnym aspektem działa-
nia tych nanopęcherzyków jest fakt, iż obecne w ich 
błonie białka powierzchniowe pozwalają na transport 
cząsteczek biologicznych do konkretnych komórek, 
co może sprzyjać organotropizmowi i umożliwiać 
przerzuty specyficzne dla danego narządu [9].

Biorąc pod uwagę, w jak wielu stanach patologicz-
nych uczestniczą egzosomy, coraz bardziej widoczny 
staje się ich potencjał w diagnostyce. Mogą być wy-
twarzane przez trombocyty, liczne patogeny, komórki 
nowotworowe i wiele innych. Dzięki obecności spe-
cyficznych białek błonowych, a także specyficznego 
„ładunku”, który przenoszą, egzosomy mogłyby pełnić 
rolę markerów. Wyizolowane z płynów ustrojowych 
stanowiłyby odzwierciedlenie aktualnego stanu or-
ganizmu, mogłyby zapewniać informacje o stanie 
klinicznym pacjenta, zaawansowaniu choroby czy 
o stopniu odpowiedzi na leczenie. W przyszłości dane 
zdobyte dzięki egzosomom można by zastosować przy 
przewidywaniu tendencji nowotworów do przerzu-
towania [10].

Kolejnym przykładem potencjalnego wykorzy-
stania właściwości nanopęcherzyków jest zapobie-
ganie i leczenie nowotworów. Jednym z pomysłów 
jest użycie egzosomów izolowanych z makrofagów 
czy komórek dendrytycznych jako szczepionki no-
wotworowej w celu pobudzenia odpowiedzi immu-
nologicznej przeciwko komórkom nowotworowym. 
Istnieje możliwość skorzystania z podstawowej funkcji 
egzosomów, czyli transportu międzykomórkowego. 
Nanopęcherzyki izolowane z krwi pacjenta, np. te wy-
tworzone przez komórki nowotworowe, pozwoliłyby 
na specyficzny transport substancji terapeutycznych 
z powrotem do komórek, z których zostały wcześniej 
wydzielone. Tymi substancjami mogłyby być białka 
o właściwościach przeciwnowotworowych, leki cyto-
statyczne, a także siRNA oraz miRNA, biorące udział 
w zjawisku interferencji RNA (RNAi). Za pomocą eg-

zosomów można by rozwiązać problem nieprzecho-
dzenia większości substancji terapeutycznych przez 
barierę krew – mózg, co wiązałoby się ze zwiększeniem 
szansy powodzenia leczenia w przypadku guzów zlo-
kalizowanych w mózgu [11].

Popularność egzosomów w środowisku naukowym 
w ciągu ostatnich kilku lat wzrastała lawinowo. Jednak, 
jak się okazało, nie tylko ośrodki naukowe zajęły się 
tym tematem. W Stanach Zjednoczonych zaczęły 
pojawiać się nielegalne oferty sprzedaży środków 
leczniczych zawierających egzosomy. Przed ich zaku-
pem ostrzegało FDA (ang. Food and Drug Administra-
tion), opisując sytuacje, w których firmy reklamowały 
produkty mające leczyć m.in. chorobę Parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, cukrzycę czy uszkodzenie 
rdzenia kręgowego [12]. Przypomina to nieco zja-
wisko związane z rosnącą popularnością CRISPR/
Cas9, kiedy to tzw. biohakerzy zaczęli sprzedawać 
domowe zestawy do edycji genów, zachęcają wręcz 
do używania ich na sobie. Również w tym przypadku 
głos zabrało FDA, decydując o zakazie sprzedaży tego 
typu produktów [13]. Prawdopodobnie każdy przełom 
w naukach biomedycznych będzie stwarzał żyzny 
grunt dla różnego rodzaju oszustw, niebezpiecznych 
procederów i nieuczciwych producentów. Takie sytu-
acje powinny stać się nauczką na przyszłość i ostrze-
żeniem, które być może umożliwi lepszą komunikację 
świata nauki z opinią publiczną.

Studenckie Koło Naukowe Biologii Medycznej po-
zwala na poszerzenie horyzontów w dziedzinie biolo-
gii medycznej oraz molekularnej. Organizowane przez 
nas spotkania wykładowe dają możliwość zgłębiania 
wiedzy, przy zachowaniu  przyjaznej i swobodnej at-
mosfery. Wśród poruszanych tematów znaleźć można 
małe RNA (siRNA oraz miRNA) oraz ich powiązanie 
z chorobami psychicznymi i chorobami układu od-
dechowego. Pozostawiamy jednak dużo miejsca na 
wszelkie inne interesujące nas zagadnienia. W ramach 
koła naukowego organizujemy zajęcia laboratoryjne, 
podczas których studenci dzielą się na małe grupy 
i razem uczą pracy w nowoczesnym laboratorium. 
Nabywane umiejętności praktyczne okazują się czę-
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sto niezwykle ważne podczas realizacji grantów stu-
denckich. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych 
zaangażowaniem się w działalność koła naukowego 
do kontaktu poprzez email lub nasze social media. 
Znajdziecie nas na Facebooku!
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Nowy rok, nowy STN

Olga Drzymała: Dlaczego STN? Co sprawiło, że za-
angażowałaś swój czas i energię właśnie w tę orga-
nizację?
Aleksandra Kurowska: Przy okazji koordynowania 
sesji naukowej podczas 21 edycji ICYMS dołączyłam 
do Towarzystwa i od początku udzielił mi się ten vibe 
wszystkich zaangażowanych w działalność STN. By-
łam pod ogromnym wrażeniem ich pracy, struktury 
organizacyjnej, tego, że można połączyć pracę z po-
znawaniem inspirujących, ambitnych ludzi i chło-
nąć to, co wyjątkowe. Mam świadomość, że jest to 
ogromne wyzwanie i na sukcesy wszyscy poczekamy, 
ale cechuje mnie ciągła chęć doskonalenia swoich 
kompetencji społecznych oraz umiejętności miękkich, 
stąd nie wybaczyłabym sobie, gdybym nie spróbowała.

O.D.: Czym się zajmowałaś do tej pory, co dało Ci 
doświadczenie niezbędne do objęcia Twojej funkcji? 
A.K.: Od początku mojej ścieżki edukacyjnej bardzo 
aktywnie działam społecznie; w szkole oraz poza 
nią. Od szóstego do dwunastego roku życia godzi-
łam dwie szkoły – obowiązkową edukację w szkole 
podstawowej, a także naukę w Państwowej Szko-
le Muzycznej I stopnia. Kończąc zajęcia w szkole 
ogólnokształcącej ok. godziny 14:00, pędziłam na 
zajęcia muzyczne i wieczorem wracałam do domu , 
gdzie czekały na mnie jeszcze zadania domowe oraz 
nauka. W gimnazjum z kolei udzielałam się w Pol-
skim Czerwonym Krzyżu, należałam do samorządu 
uczniowskiego, byłam konferansjerką na licznych 
wydarzeniach szkolnych i nie tylko, często też wystę-
pując artystycznie, a poza tym trenowałam w drużynie 

OLGA DRZYMAŁA

W listopadzie niedawno minionego roku odbyły się wybory i poznaliśmy nowy skład Zarządu 
Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jaki kurs obierze organizacja zrzeszająca półtorej setki 
kół naukowych? Czy trzeba być naukowcem, by rozwinąć skrzydła w STN? Miałam przyjemność 
rozmawiać o tym z nową Przewodniczącą nowego Zarządu – Aleksandrą Kurowską. 

unihokeja oraz piłki ręcznej. W liceum wraz z moimi 
koleżankami rozwijałam projekt społeczny w ramach 
Olimpiady Zwolnieni z Teorii, co też niewątpliwie 
ukształtowało wiele moich kompetencji i otworzyło 
głowę na nowe możliwości. 
Teraz jestem na trzecim roku zdrowia publicznego 
na WNoZ i mam za sobą wolontariat w Narodowym 
Funduszu Zdrowia, staż w ośrodku badań klinicz-
nych w Poznaniu, praktyki w Biurze Rzecznika Praw 
Pacjenta w Warszawie i od ponad roku pracuję w tej 
samej prywatnej lecznicy – najpierw na stanowisku 
triage, a od czterech miesięcy jako rejestratorka me-
dyczna. Jestem osobą, która lubi mieć zapełniony 
kalendarz i trudno jest mi zwolnić, odpuścić coś, dla-
tego nieustannie szukam nowych inicjatyw, które 
zaprocentują w moim samorozwoju.

O.D.: Mówi się, że pandemia zamroziła wiele or-
ganizacji studenckich, w tym i STN. Czy przyszedł 
czas na odwilż?
A.K.: Nie sposób nie zgodzić się z tym stwierdze-
niem, pandemia zmieniła nasza akademicką rze-
czywistość i jesteśmy na etapie wdrażania nowych 
rozwiązań, by dostosować się do tych wymogów oraz 
sprostać oczekiwaniom naszych naukowców. Wiele 
rzeczy uległo zmianie i ten czas post-COVID nie jest 
łatwy… W kontekście odwilży to tak, bardzo cieszy-
my się, że spotkania wielu kół naukowych odbywają 
się w formie bezpośredniej, są zapraszani interesujący 
goście, by urozmaicić działalność danego SKN, a tak-
że nasze zebrania mają miejsce w biurze. Kolejnym 
znaczącym krokiem będzie (a właściwie już jest) or-
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ganizacja kongresu ICYMS w murach naszej uczelni. 
Od dwóch lat konferencja odbywała się w wirtualnej 
rzeczywistości, jednak nasz zespół jest zdania, że 
zdecydowanie warto jest podjąć się organizacji ICYMS 
stacjonarnie, bo dopiero wtedy w pełni może wy-
brzmieć to międzynarodowe środowisko, szansa na 
spotkanie wybitnych naukowców, integracja z uczest-
nikami oraz wiele innych.

O.D.: Czy wraz ze zmianą Zarządu przyszedł czas na 
reorganizację? Zmianę stylu pracy?
A.K.: Z pewnością tak! Jesteśmy zróżnicowaną grupą 
osób, każdy ma nietuzinkowe pasje, zainteresowa-
nia, każdy jest niesamowicie ambitny oraz zaanga-
żowany w to, co robi. Jestem szalenie dumna z osób, 
które zasiadają w Zarządzie i komisjach. Dzięki tym 
osobom, nasz wachlarz możliwości jest dużo więk-
szy i pomysłów na rozwój tej dwuletniej kadencji nie 
brakuje. Planów mamy wiele i mamy szczerą nadzieję, 
że większość uda się zrealizować. I z takimi zasobami 
ludzkimi wierzę, że to możliwe.

O.D.: Gdybyś miała podać trzy słowa klucze na naj-
bliższe dwa lata działalności STN-u – jak one by 
brzmiały?
A.K.: Pracowitość – jest niemało rzeczy do poprawy, 
zmian legislacyjnych do wprowadzenia i ujednolicenia 
też pewnych zapisów;
Komunikatywność – prioryte-
tem dla nas jest transparent-
ność w działaniach, dbałość o so-
cial media i skrzynki mailowe;
Społeczność – zależy nam, by 
odczarować nienajlepszą sławę 
STN, by nasi studenci chętniej 
angażowali się w działalność To-
warzystwa, czuli się docenieni 
za wkład pracy oraz widzieli sens 
rozwijania się w tym. Chcemy budować silniejszą 
społeczność, która będzie dumna z przynależno-
ści do największej organizacji naukowej na Uczel-
ni. A jest z czego! 

O.D.: Na czym jako Przewodniczącej zależy Ci naj-
bardziej? Co musiałoby się stać, byś mogła powie-
dzieć, że Twoja kadencja zakończyła się sukcesem?
A.K.: Wiesz co, przede wszystkim zależy mi na rzeczy-
wistym rozwoju STN i korzystaniu z tego, co już jest 
oraz ulepszaniu tego, co można. Liczę, że ten czas 
będzie obfitował w nowe, zadowalające rzeczy. Co 
do drugiej części pytania – nie umiem na to odpo-
wiedzieć. Jestem osobą, która ma trudności z pogra-
tulowaniem samej sobie, uważam, że jeszcze za mało 
mam dokonań, by mówić o sukcesie. Ale to w odnie-
sieniu do własnej osoby, bo potrafię cieszyć się z suk-
cesów innych i wspierać moich przyjaciół.

O.D.: Każde Koło Naukowe ma swoją specyfikę, swój 
zakres działań. Gdzie w tym wszystkim jest STN? 
Czym się zajmujecie, tak na co dzień?
A.K.: Społeczność STN to przede wszystkim studenci 
należący do kół naukowych, kadra profesorska, osoby 
działające przy ICYMS i oczywiście zarząd. STN jest 
taką trampoliną, która ma za zadanie propagować 
naukę, wspierać studentów w dążeniu do obranych 
celów i motywować do poszerzania wiedzy. Studen-
ci mają możliwość ubiegania się o liczne dofinan-
sowania, mogą działać przy organizacji kongresu, 
korzystać z takich inicjatyw jak Letnia Szkoła Ultra-
sonografii, a za członkostwo otrzymać dodatkowe 

punkty do wyżej wspomnianego 
przedsięwzięcia, programu Era-
smus czy do programu praktyk 
zagranicznych z IFMSA. 
Na co dzień każdy z nas zaj-
muje się swoim obszarem pra-
cy w zależności od pełnionej 
funkcji i wywiązujemy się z bie-
żących obowiązków. Teraz Zarząd 
ma sporo spotkań z Rektorami 
Uczelni, by wdrożyć pierwsze 

pomysły, co wymaga poświęcenia dużej ilości czasu 
na pracę z tym związaną. Oprócz tego jeszcze orga-
nizujemy pracę koordynatorów sesji naukowych na 
Kongresie. 

STN jest taką trampoliną, 
która ma za zadanie 
propagować naukę, 
wspierać studentów  

w dążeniu do obranych 
celów i motywować  

do poszerzania wiedzy.
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O.D.: Które z waszych inicjatyw, projektów są warte 
zainteresowania ze strony szarego studenta? 
A.K.: Uważam, że każdy projekt wnosi coś nowego 
do rozwoju i warto z tego korzystać, bo dzięki temu 
można tylko zyskać. Czy to uczestnictwo w Szkole 
USG, praca przy ICYMS lub/i prezentowanie pracy 
naukowej, wszystkie to niezwykle wartościowe do-
świadczenia, a być może będzie tego więcej… 

O.D.: Czy trzeba mieć naukowe zacięcie, by od-
naleźć u was coś dla siebie/miejsce dla siebie? 

A.K.: Niekoniecznie. Dla przykładu ja wcześniej nie 
działałam naukowo; póki co jeszcze tego w pełni nie 
czuję i jestem skupiona na zdobywaniu praktycznego 
doświadczenia, które zaowocuje w przyszłej karierze. 
Oczywiście, teraz jestem zaangażowana w to wszystko, 
ale od innej strony i to mnie bardzo zadowala. Myślę, 
że dla osób wciąż poszukujących to jest dobry start, by 
mieć wiedzę z zakresu organizacji wielu działań czy 
procedur. Niewątpliwie też zaangażowanie się w or-
ganizację ICYMS jest pomocne, bo daje namiastkę 
nas samych naszej codziennej działalności. 

rozSŁUCHAJCIE 
się w rozGŁOŚNI

Spotify
Apple Podcasts 

Google Podcasts

Z bułgarskiej wioski
Czy wiecie co to brutalizm? O ile nie jesteście architektami, wybaczamy. Poniżej znajdziecie 
mural z ośmioma najpopularniejszymi budynkami stworzonymi w tym stylu. Jeśli zaczniecie 
o nim czytać na pewno będziecie w stanie rozpoznać kilka z nich. Mural zdobi ścianę budynku 
w  Staro Zhelezare – małej bułgarskiej wsi. Więcej na Instagramie @weronika.musial.art
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Zwierzak miesiąca

Jedno z najbardziej eleganckich i olśniewających zwierząt żyjących w strefie mezopelagicznej. 
Jego nazwa wzięła się od czerwonego ubarwienia i obecności błyszczących narządów wzdłuż 
ciała, dzięki którym wygląda jak truskawka z nasionami. Prawdziwy pływający klejnot!

MIRELA KRÓL

Dwoje oczu, ale nie do pary
Niesamowitym przystosowaniem Histioteuthis he-
teropsis do życia w niezwykle wymagającym środo-
wisku są jej oczy. Jedno jest duże, wyłupiaste i ma 
żółtą soczewkę. Jego głównym zadaniem jest bada-
nie płytszych, ciemniejszych wód bliżej powierzchni 
i wyłapywanie cieni stworzeń unoszących się nad 
kałamarnicą. Dodatkowo, lewe oko jest wygięte pod 
odpowiednim kątem, tak, aby mogło patrzeć w górę. 
Drugie, prawe oko, to zupełnie inna bajka. Jest ma-
lutkie, okrągłe i niebieskawe. Jest skierowane w dól, 
a jego głównym zadaniem jest obserwacja dna i wy-
patrywanie drapieżnika bądź przyszłej ofiary, ale tylko 
wtedy, gdy wykazują one oznaki bioluminescencji. 
W przeciwnym razie oczko nie jest w stanie ich za-
rejestrować. 

Fałszywe ciało
Będąc pływającym workiem mięsa, a do tego żyjąc 
w tak niebezpiecznym środowisku, kałamarnica tru-
skawkowa musiała wypracować swój własny sposób 
obrony. Chociaż bardziej nazwałabym to sztucz-
ką. Wiąże się z nim słowo pseudomorf, które do-
słownie oznacza sztuczne ciało. Cały trik polega na 
tym, że zwierzę podczas zagrożenia wyrzuca z siebie 
chmurę atramentu pomieszanego ze śluzem. Okre-
ślenie z nagłówka odnosi się do podobieństwa 
wyglądu między głowonogami, które wypuszczają 
barwną mieszankę, a samą chmurą, co daje wraże-
nie, jakby na miejscu prawdziwego osobnika pojawił 
się drugi, sztuczny, stworzony z kłębów barwnika. 

Kałamarnica truskawkowa (Histioteuthis heteropsis)

Pływająca błyskotka
No tylko na nią popatrzcie. Z jaką elegancją i błyskiem 
(nie tylko) w oku kałamarnica truskawkowa przemie-
rza ocean. Za jej skrzący wygląd odpowiedzialne są 
gruczoły świetlne, zwane fotoforami. Rozciągają się 
po całym płaszczu, przez głowę, aż do ramion i macek. 
Nie dość, że zapewniają kałamarnicy piękny wygląd, 
to dodatkowo ją chronią. Ten typ głowonoga używa 
do obrony strategii zwanej podświetleniem. Podczas 
tej sztuczki zwierzę wytwarza niebieskie światło ze 
swoich fotoforów, tak że oglądane z góry łączy się z za-
chodzącym w dół światłem słonecznym 
i skutecznie maskuje swoją sylwetkę.
Korzystanie z tej techniki nie tylko 
chroni je przed drapieżnikami, ale 
także pozwala mu podkraść się 
do ofiary, która się tego nie 
spodziewa.
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Kim jest  
diagnosta laboratoryjny?

Jest wiele ról i zawodów w systemie opieki zdrowotnej, 
ale czy wiadomo kim jest niewidoczny na pierwszy 
rzut oka diagnosta? Nie stoi przy łóżku chorego, lecz 
za zamkniętymi drzwiami laboratorium wykonuje 
i nadzoruje badania oceniające stan jego zdrowia. 
To osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magi-
sterskie na kierunku analityka medyczna, uzyskując 
prawo wykonywania zawodu uprawniające do pracy 
w laboratoriach medycznych i naukowych. Posiada 
rozległą wiedzę i umiejętności w zakresie biologii 
i chemii klinicznej, hematologii, analityki, cytologii, 
mikrobiologii, parazytologii, toksykologii, biologii 
molekularnej, genetyki, serologii i transfuzjologii. 
Wymagana jest od niego rzetelność i skrupulatność 
w wykonywaniu swoich obowiązków, ponieważ zawód 
diagnosty laboratoryjnego jest zawodem zaufania 
publicznego. Jego wiedza opiera się na doświadczeniu 
i jest niezbędna do oceny stanu zdrowia człowieka. 

Co ciekawe, szacuje się, że na podstawie wyników 
laboratoryjnych podejmowane jest około 60% decyzji 
lekarskich. O tym jak istotna jest rola diagnosty labo-
ratoryjnego w procesie leczniczym przekonaliśmy się 
szczególnie w czasie pandemii, gdzie wynik testu PCR 
w kierunku COVID-19 pozwalał identyfikować osoby 
zakażone. Do jego wykonania niezbędne były osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach. 

Diagnostyka medyczna jest bardzo rozległą i cie-
kawą dziedziną nauki. Absolwent analityki ma duże 

możliwości na znalezienie pracy zgodnej ze swoimi 
zainteresowaniami, nie tylko w systemie opieki zdro-
wotnej czy edukacji, ale też przemyśle chemicznym, 
farmaceutycznym lub żywieniowym. 

Zadaliśmy absolwentkom UMP kilka pytań dot-
czących tego, jak wspominają studia oraz za co lubią 
swoją obecną pracę, a za co nie. Zapytaliśmy również, 
czy gdyby mogły cofnąć się w czasie, to jeszcze raz 
wybrałyby ten kierunek studiów. Oto ich odpowiedzi:

Lila, lat 28: Studia wspominam bardzo miło. Ciekawe 
wykłady, wspaniali ludzie. W mojej obecnej pracy 
lubię to, że nie zabieram jej do domu. Uwielbiam, 
gdy pacjenci przekręcają nazwy badań. Ostatni hit: 
bulbarubina. Nie lubię kontaktu z roszczeniowym pa-
cjentem, który nie rozumie, że u nas wyszła glikemia 
na czczo 130mg/dl, a dwa dni później w innym labo-
ratorium wyszła 90 mg/dl i przez nas pani przez dwa 
dni nic nie jadła z nerwów „bo my źle wykonujemy 
badania”, a próby tłumaczenia nic nie dają. Albo pani 
ze stwierdzoną cukrzycą i glukozą na czczo 180 mg/dl 
żąda wykonania OGTT, bo ma skierowanie od lekarza. 

Nie lubię tego, ze mam pełno obowiązków wy-
nikających z wykonywanego zawodu, a żadnych 
przywilejów. Dlatego, mimo że zagadnienia diagno-
styki laboratoryjnej są dla mnie bardzo ciekawe, nie 
wybrałabym drugi raz tego kierunku. Studia są wy-
magające i trudne. Praca odpowiedzialna i niestety 

MGR MONIKA SKOWROŃSKA 

MGR JOANNA WOJCIECHOWSKA 
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niedoceniana finansowo. A także umniejszana przez 
pacjentów, a co smutniejsze, przez inne grupy zawo-
dowe z sektora medycznego.

Monika, lat 30: Studia miały dwa oblicza. Z jednej 
strony poznałam wiele wspaniałych osób, z niektó-
rymi mam bardzo dobry kontakt do dziś. Z drugiej 
z kolei ogrom wiedzy, którą trzeba było przyswoić na 
zajęciach, nauka archaicznych metod badań – choć 
oczywiście nie na wszystkich. Mam jednak to szczę-
ście, że swoją obecną pracę bardzo lubię. Wykorzystu-
ję zdobytą wiedzę praktycznie codziennie, pracuję pod 
presją, co też mi odpowiada. Nie podoba mi się to, że 
nasze zarobki są nieadekwatne do zakresu obowiąz-
ków i odpowiedzialności jaką mamy. Wydaje mi się, 
że jesteśmy bardzo niedoceniani w ochronie zdrowia. 
Myślę, że przez to wiele absolwentów analityki me-
dycznej nie jest zadowolonych z obranego kierunku 
studiów. Ja jednak wybrałabym je ponownie. Zajmuję 
się w tej chwili rzeczami, które mnie interesują.

Aleksandra, lat 36: Czas spędzony na naszej uczelni 
wspominam dwojako. Z jednej strony poznałam super 
osoby, z którymi przyjaźnimy się do dziś. Z drugiej 
- jako czas wypełniony nauką, niestety nie zawsze 
potrzebnych rzeczy. Program studiów analityki med. 
powinien być zmodyfikowany tak, żeby było więcej 
praktycznej wiedzy, która przyda się w pracy, a mniej 
metod sprzed kilkudziesięciu lat albo zapychaczy 
punktów ECTS typu historia medycyny i farmacja, 
czy jakieś inne równie „ciekawe” fakultety. W pracy 
nie lubię tego, że mamy bardzo dużo obowiązków, 
ogromną odpowiedzialność i ciągły stres, a niew-
spółmierne wynagrodzenie i niestety faktu niedo-
ceniania naszej pracy. Nie lubię pacjentów, którzy 
przeczytają coś w Internecie i są mądrzejsi. Fajne jest 
to, jak zadzwonisz do pacjenta/lekarza/pielęgniarki 
z wynikiem krytycznym, a on/ona Ci podziękuje za 
to – co niestety zbyt rzadko słyszę. Gdybym jeszcze 
raz mogła wybrać kierunek studiów to posłuchałabym 
niektórych wykładowców na 1. roku, którzy mówili, 
żeby uciekać.

Karolina, lat 40: Studia to jeden z najlepszych okre-
sów w moim życiu. Dużo nauki, czasu spędzonego 
na uczelni, poznawania nowych ludzi. To też czas 
bez Internetu, komórek, życia i nauki w sieci. Zupeł-
nie inaczej niż dziś. Pozyskiwanie wiedzy w sposób 
„tradycyjny”, ale też ograniczony. W swojej pracy lubię 
chyba wszystko, z wyjątkiem zmęczenia po ciężkim, 
24h dyżurze. Jeśli chodzi o ponowny wybór kierunku 
studiów to myślę, że zdecydowałabym się jednak na 
coś innego, ale tylko i wyłącznie ze względów finan-
sowych. Ta praca mimo satysfakcji jaką mi daje, nie 
daje stabilizacji i niezależności finansowej. Trzeba 
się ciężko napracować, kosztem czasu dla rodziny.

Udało nam się również porozmawiać ze student-
kami 5. roku. Oto co nam powiedziały: 

Studentka 1: Studia są diabelnie ciężkie, ale także 
bardzo satysfakcjonujące. Małe sukcesy sprawiały, że 
chciało się iść dalej, pomimo zniechęcenia, jakie bu-
dzili niektórzy prowadzący i sama uczelnia. W swoim 
zawodzie lubię to, że jest to dziedzina medycyny, ale 
bez bezpośredniego kontaktu z pacjentem. Nie lubię 
tego, że diagności są zazwyczaj pomijani w kontekście 
osób zajmujących się ochroną zdrowia. Myślę, że 
wybrałabym ponownie ten kierunek studiów, ale na 
100% spróbowałabym na innej uczelni.

Studentka 2: Studia są dość przyjemne, jednak w pro-
gramie jest trochę przedmiotów niepotrzebnych lub 
niezwiązanych z diagnostyką laboratoryjną. Program 
jest dobrany do potrzeb rynku pracy, jednak za mały 
nacisk kładzie się na zajęcia w kontakcie z pacjen-
tem. Najbardziej lubię wykonywać analizy, szczegól-
nie te w pracowni białek. Są bardzo ciekawe, przede 
wszystkim w obszarze interpretacji wyniku, który jest 
indywidualny dla każdego pacjenta. Nie lubię pracy 
z lekarzami, bo cały czas traktują mnie z góry lub nie 
trzymają się zaleceń. Taki kierunek studiów wybra-
łabym ponownie, bo są bardzo ciekawe. Wymagają 
interdyscyplinarnego podejścia i uczą łączyć różne 
dziedziny wiedzy, aby pomóc pacjentowi.
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EMILIA DAŃCZAK

Czerwone kwiaty i niebieska farba

Wydawać by się mogło, że w XXI wieku jest mało te-
matów tabu, tymczasem jednym z nich pozostaje 
miesiączka. Sprawa zupełnie fizjologiczna, dotycząca 
niemal połowy społeczeństwa. Wata, stare ubrania, czy 
zwinięte gazety używane zamiast podpasek, zdające 
się należeć do krajobrazu dalekich, biednych Państw 
Trzeciego Świata, są również codziennością tysięcy 
Polek. Wspólnym mianownikiem tych problemów 
jest ubóstwo menstruacyjne. 

Już jakiś czas temu zmarznięta i trochę niewy-
spana szłam na zajęcia. W tramwaju poczułam ból 
brzucha niechybnie zwiastujący okres, a chwilę póź-
niej przekonałam się, że faktycznie powinnam była 
pamiętać, że to już czas. Chcąc nie chcąc, po drodze 
wstąpiłam do sklepu, żeby kupić zestaw ratunkowy 
– apap i paczkę podpasek. Koszt nie bagatela ponad 
20 zł. To właśnie to niespodziewane nadszarpnięcie 
mojego studenckiego budżetu, połączone z właściwą 
porze roku zadumą, sprawiły, że w mojej głowie na 
najbliższe kilka dni zagościł temat ubóstwa menstru-
acyjnego. Ubóstwo menstruacyjne jest problemem 
bardzo złożonym i trudno znaleźć wspólną definicję, 
ale można uznać, że opiera się na trzech filarach. 
Z jednej strony na braku edukacji seksualnej, z dru-
giej na dominującym ciągle w społeczeństwie tabu, 
z trzeciej natomiast na ubóstwie sensu stricto.

Edukacja seksualna
Każdy kto w ostatnich kilku latach miał jakieś do-
świadczenia związane z edukacją seksualną w szko-
łach przyzna, że sytuacja nie jest za wesoła. Sama 
pamiętam lekcje przyrody, podczas których na sam 
dźwięk słowa “miesiączka” męska populacja klasy wy-
buchała śmiechem, a damska oblewała się purpuro-
wym rumieńcem. Nikt nic tak naprawdę nie tłumaczy 
dzieciom poza kontekstem ściśle biologicznym, a i ten 
jest raczej okrojony, ograniczając się do tego, czym 

czyli dlaczego w XXI wieku wciąż boimy się rozmawiać o okresie?

tak naprawdę jest okres. Na zajęciach WDŻ lekcje 
„o miesiączce” są prowadzone tylko dla dziewczynek, 
bo przecież “chłopców ta kwestia wcale nie dotyczy”. 
Te, które się odbywają, przeważnie są źle prowadzone, 
w efekcie uczniowie nie przywiązują do nich wagi, 
a nieświadomość społeczna w niektórych kwestiach 
jest zatrważająca. Dowodzi to badanie Kulczyk Fo-
undation, według którego 25% ankietowanych kobiet 
uważa, że podczas miesiączki nie da się zajść w ciąże. 

Tabu
Żyjąc w swojej bańce długo nie dostrzegałam, że roz-
mowy o i sama miesiączka mogą być czymś dziwnym. 
Spotkałamsię oczywiście ze śmiechem rówieśników 
w podstawówce, z gorączkowym chowaniem na dnie 
torby pierwszych podpasek, które dostałyśmy z ko-
leżankami w szkole, ale poza tym okres zawsze trak-
towałam jak coś zupełnie normalnego. Dorastając 
coraz częściej słyszałam teksty takie jak: „nie obnoś 
się z tym okresem”, „może nie mów o tym tak głośno”, 
„nie wygaduj takich rzeczyprzy bracie, przecież on 
jest chłopcem”. Wreszcie zobaczyłam wielki wstyd 
w oczach koleżanki, proszącej mnie o tabletki prze-
ciwbólowe i szepczącej, że to na okres. W jej domu 
miesiączka stanowiła temat tabu. Zresztą, jak się oka-
zuje brak dialogu jest tu sprawą bardzo powszechną, 
aż 41% ankietowanych kobiet deklaruje, że w ich do-
mach rodzinnych nie rozmawiało się o miesiączce. 
W parze z brakiem rozmów w rodzinach idzie też 
brak dialogu w przestrzeni publicznej. Nawet reklamy 
środków higienicznych, takich jak choćby podpa-
ski, bardzo rzadko używają bezpośredniego języka 
i często uciekają się do powszechnie rozumianych 
zamienni (“te dni”) czy symboli (“czerwone kwiaty”). 
Trudno uwierzyć w to, że pierwsza reklama podpasek 
w Polsce, która do imitacji krwi menstruacyjnej użyła 
czerwonego płynu, powstała w 2018 roku, a do tego 
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czasu wszystkie używały z jakiegoś powodu niebie-
skiego. Nawet rzeczywiste zobrazowanie barwy krwi 
okazało się wyzwaniem.

Ubóstwo
Jedną z najbardziej zaskakujących rzeczy, o której 
dowiedziałam się w kontekście miesiączki, był fakt, że 
problem braku środków na zakup podpasek czy tam-
ponów nie dotyczy tylko kobiet z państw rozwijają-
cych się, ale też tysięcy Polek. Również w naszym kraju 
kobiety używają pociętych starych ubrań czy waty jako 
zamienników środków higienicznych. W Polsce mamy 
około 6000 bezdomnych kobiet, 1,65 miliona osób 
żyje w skrajnej biedzie, z czego około połowa to ko-
biety. Do tego dochodzą jeszcze te, których, pomimo 
niewpisywania się w graniceskrajnego ubóstwa, też 
zwyczajnie nie stać na zakup środków higienicznych.  
Każda z nich co miesiąc musi zrezygnować z wyjścia 
z domu lub co gorsza stanąć przed wyborem kupna 
podpasek zamiast jedzenia. Według raportu „Krwawy 
problem” 10% ankietowanych musiało się zwolnić ze 
szkoły/pracy z powodu braku środków higienicznych, 
a 8% nastolatek nie miało pieniędzy na ich zakup. 
Na szczęście pojawia się coraz więcej inicjatyw, takich 
jak Punkty Pomocy Okresowej prowadzone przez fun-

dację Akcja Menstruacja czy Różowe Skrzynki, w któ-
rych w razie potrzeby można znaleźć różne środki 
higieniczne. Barierą pozostaje jednak w dużej mierze 
nasza świadomość, więc nie bójmy się podejmować 
rozmów na takie tematy i bądźmy ze sobą szczerzy, 
bo o ile oddolnie trudno dużo zdziałać w kwestii edu-
kacji seksualnej, o tyle tabuizacja menstruacji zależy 
głównie od nas. 

Kulczyk Foundation, A Bloody Problem, Period poverty, why we need to end 

it and how to do it; https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/defaul-

t/0001/05/465728000cda27b8f50a3acc18d77c7b4df8b482.pdf

Kulczyk Foundation, Tabu, stygmatyzacja i zabobony o okresie w XXI wieku; 

https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/05/0fbe618f4a-

a748170c8b3f096367e2c607888eb8.pdf

Centrum Praw Kobiet, https://cpk.org.pl/cpkblog/ubostwo-menstruacyjne-

-agata-mietus/

Głos Wielkopolski, Ubóstwo menstruacyjne Polek. Wata i pocięte szmaty zamiast 

podpasek to codzienność niemal pół mln kobiet. W pandemii problem jest 

większy; https://plus.gloswielkopolski.pl/ubostwo-menstruacyjne-polek-wa-

ta-i-pociete-szmaty-zamiast-podpasek-to-codziennosc-niemal-pol-mln-ko-

biet-w-pandemii-problem-jest/ar/c6-15452128

Akcja Menstruacja, https://www.akcjamenstruacja.pl/
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OLGA CIURAGrecja jakiej nie znacie
Z pewnością, kiedy myślimy o Grecji, na myśl przy-
chodzą niesamowite widoki jak z pocztówki: białe 
domki z niebieskimi kopułami, wspaniałe wybrzeża 
przy lazurowej wodzie i zachodzące słońce pośród 
egzotycznej roślinności. Być może tak maluje się 
nasz obraz, kiedy zamykając oczy w ten zimowy se-
zon rozmarzymy się o ciepłych wakacjach w Grecji. 
Z resztą nie bez powodu, to właśnie tak kojarzymy 
ten kraj. Biura podróży często kuszą swoimi ofertami 
last minute właśnie takimi obrazkami. I choć Grecja 
naprawdę tworzy przepiękny klimat, to nie wszystkie 
miejsca wyglądają jak ta najpopularniejsza wyspa 
Santorini. A co, jeżeli zajrzelibyśmy do samej stolicy? 
Być może okazałoby się, że zastaniemy tam Grecję, 
jakiej nie znacie. 

Ateny z pewnością skrywają w sobie wiele starożyt-
nej historii. W końcu jest to kolebka naszej cywilizacji 
i miejsce narodzin demokracji. To tutaj tworzyli i roz-
wijali się Sokrates czy Sofokles, a dziś wciąż można 
znaleźć w Atenach wiele śladów tamtych antycznych 
czasów. I to jest piękne w tym miejscu, że tak napraw-
dę nie potrzebujemy przewodnika, bo na każdym 
kroku wyrasta starożytny zabytek. Należy pamiętać, 
że Grecja nie była pod wpływem tej samej kultury co 
Europa Zachodnia, stąd brak tutaj znanych z Niemiec, 
Francji czy Włoch dzielnic Starego Miasta z uroczym 
rynkiem pośrodku. Takim miejscem jest za to Mo-
nastiraki, zwykła stara, ciasna dzielnica. Antyczna 
historia i muzea zachwycają, dobrze jest zobaczyć to 
wszystko, o czym kiedyś uczyło się w szkole na własne 
oczy. Greckie teatry swym wyglądem przypominały 
dzisiejsze areny sportowe. Taką formę przyjął też Teatr 
Dionizosa w Atenach (który można zobaczyć na zdję-
ciu). W końcu Ateny gościły też pierwsze nowożytne 
igrzyska olimpijskie i z tej okazji zrekonstruowano 
tu piękny stadion Panathinaiko – podobno do dziś 
jedyny duży działający stadion w kształcie litery U. 
Z kolei codzienne uliczki Aten tworzą miasto kontra-

stów, które łączy w sobie chwałę minionych wieków 
z nowoczesnym, ekspresyjnym, wielkomiejskim sty-
lem życia. I właśnie taka jest specyfika greckiej stolicy. 
Szczerze mówiąc, to dopiero po przejściu się w głąb 
miasta, po zakamarkach różnych dzielnic, można 
poczuć klimat tego miejsca. Na ulicach stare auta, 
zniszczone skutery. Puste lokale i sklepy z różnymi 
rupieciami. 

Zdaje się, że obecnie Ateny to miejsce, w którym 
spotykają się główne problemy europejskie i global-
ne. Przebywanie w tym miejscu przypominało mi 
trochę taką wędrówkę przez miasto w stanie zamętu. 
Idąc ulicami w centrum stolicy można spotkać wielu 
bezdomnych, żebraków, czy osób proszących o pie-
niądze. Dosłownie wszędzie dookoła walają się śmieci, 
wzdłuż chodników kartony, na których śpią ludzie, 
a duże kontenery na śmieci są przepełnione pełnymi 
workami. Dodatkowo trzeba do tego obrazu dodać 
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koty, które są nieodzowną częścią tego krajobrazu 
miejskiego i życia tutaj. Nierzadko zdarza się, że bu-
szują po śmietnikach, rozgrzebując je, czy też myją się 
na środku ulicy, zupełnie nie przejmując się ruchem 
samochodów i skuterów. W swoim wędrowaniu po 
stolicy Grecji natknęłam się również na takie miejsca, 
gdzie na ziemi walały się nie tylko same papiery, ale 
też zakrwawione opatrunki, brudne bandaże, zużyte 
igły, dlatego spacerując trzeba być bardzo ostrożnym, 
żeby przypadkiem nie nabawić się wirusa HIV. Inna 
sprawa, że również trzeba uważać na osoby, które 
próbują wcisnąć na siłę różne rzeczy domagając się 
później pieniędzy. Zaczepiają głównie turystów, który 
jeszcze nie wiedzą na czym to polega. Na początku 
niewinnie zagadują, wręczają własnoręcznie zrobione 
bransoletki, czy też przeróżne inne rzeczy, a po chwili 
stają się coraz bardziej natarczywi, wręcz nachalni. 
Najwięcej takich osób można spotkać na placu Mo-
nastiraki. Trzeba też tam uważać na kradzieże, ale 
nie tylko tam.

Najłatwiejszym miejscem oprócz zatłoczonego 
centrum Aten na kradzież jest – jak przekonałam się 
na własnej skórze – równie zatłoczone metro. To wła-
śnie tam można stać się bardzo łatwym łupem dla 
zorganizowanych grup, które bardzo szybko potrafią 
oskubać z pieniędzy, portfela i co najważniejsze w po-
dróży – dokumentów. Trzeba zdawać sobie sprawę, że 
bardzo często od razu widać kto jest turystą, kto nie 
zna panujących zasad i to przede wszystkim właśnie 
takie osoby są „łatwym kąskiem”. Wszystko zaczęło 

się od tego, że podczas naszej wyprawy musieliśmy 
przedostać się z pełnymi bagażami, z jednego końca 
Aten na drugi próbując wejść w godzinie szczytu do 
zatłoczonego metra. Stojąc na przystanku widziałam 
raczej marne szanse, żeby udało nam się zmieścić, ale 
nagle poczułam, jak ktoś chwyta mnie za rękę i cią-
gnie do środka. Tak naprawdę dzięki temu wszyscy 
znaleźliśmy się wewnątrz metra. Jakiś kolejny męż-
czyzna zaczął nam pokazywać, tłumacząc, żeby się 
czegoś chwycić, bo za chwile metro ruszy. No i wtedy 
się zaczęło, trzeszczące głośne metro poszybowało, 
a my staraliśmy się utrzymać równowagę chwytając 
się odruchowo poręczy. W tym czasie ktoś inny za-
czął rękami szperać po naszych plecakach, robiąc to 
zresztą w bardzo dyskretny sposób. Na głos skontakto-
waliśmy się między sobą krzycząc po polsku „puśćcie 
się barierki, chwytajcie plecaki”! Na całe szczęście 
cała ta sytuacja zakończyła się dobrze. Udało nam 
się oswobodzić i wysiąść na następnym przystanku. 
Mimo wszystko, nie znaleźliby portfeli, czy pienię-
dzy w naszych plecakach, bo podróże nauczyły mnie 
tego, gdzie najlepiej trzymać takie rzeczy.  Niestety nie 
każde takie bliskie spotkanie ze zorganizowaną siatką 
kilku osób kończy się dobrze. Mają oni obmyślaną 
całą akcję do perfekcji i trzeba przyznać, że potrafią 
też wykorzystać nawet pozory pomocy, chociażby 
upchanie turystów do środka metra. 

Kiedy wybierałam się pierwszy raz do Aten, spo-
dziewałam się miasta, z mnóstwem starożytnych 
zabytków, miasta wymuskanego i doskonałego, trochę 
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jak z lekcji historii. Jak miałam okazję się przekonać 
nie jest tak idealnie, jak mogłoby się wydawać. Choć 
z drugiej strony – czy musi być idealnie? Czy to wła-
śnie ta niedoskonała natura, czyni Grecję, krajem tak 
różnorodnym i dostępnym dla wielu?

W swoim krytycznym zaskoczeniu stolicą Gre-
cji było również wiele wspaniałych momentów, bo 
trzeba to przyznać i zaznaczyć, że tutejsza ludność 
grecka jest naprawdę ogromnie miła i otwarta. Cza-
sami myślę sobie, że jest to spowodowane tą piękną 
pogodą i słońcem, które w tych śródziemnomorskich 
krajach dodaje pozytywnej żywotności. Podczas gdy 
nam w Polsce, w tym zimowym czasie brakuje tej 
słonecznej energii. Jednym z takich niezapomnia-
nych wydarzeń było spotkanie właściciela najstarszej 
greckiej tawerny "Geros Tou Moria". Tawerna znajduje 
się tuż pod Akropolem w przepięknej Plaka, jednym 
z najbardziej malowniczych miejsc Aten. Można tam 
skosztować tradycyjnej greckiej kuchni ze świeży-
mi rybami, pysznymi przekąskami oraz najlepszymi 
i najsmaczniejszymi winami. Oj tak ten smak domo-
wego wina prosto z karafki … Podróżując po różnych 
śródziemnomorskich krajach i odwiedzanych rów-
nież winiarniach, już nigdy później nie spotkałam 
się z tak wyjątkowym smakiem wina, jak w tamtym 
miejscu, w Grecji. Długo bym jeszcze mogła opowia-
dać o samym tym miejscu i historii spotkania, ale 

dodam tylko, że jedząc posiłki w Tou Moria na ulicy 
Mnisikleous 27 można nie tylko delektować się naj-
lepszą na świecie grecką moussaką, ale też podziwiać 
zapierającą dech w piersiach scenerię, która rozciąga 
się dookoła, oglądając wzgórze Akropolu i słuchając 
greckiej muzyki na żywo. Coś pięknego!    

Oczywiście jako żeglarz, nie mogłam będąc w Ate-
nach, nie być w głównym porcie morskim. W czasach 
antycznych był to najważniejszy z greckich portów, 
a dziś znajduje się tu nowoczesne miasto, które jest 
niemal całkowitym przeciwieństwem chaotycznej 
stolicy Grecji. Tym bardziej warto tu zajrzeć. Zbli-
żenie na sam port można zobaczyć na zdjęciu. Jeśli 
cofniemy się do czasów starożytnych, to okaże się, 
że część północna tego miasta była wykorzystywana 
w celach handlowych. Stacja metra znajduje się do-
słownie kawałek od portu i spacerując od niej w głąb 
półwyspu możemy zobaczyć po dzień dzisiejszy targ 
miejski. Nawet jeżeli nie planujemy zakupów, warto 
zobaczyć te żywe stoiska ze świeżymi owocami morza 
i rybami. Sam zapach tego miejsca można zapamię-
tać na długo. Co ciekawe, na wschód od stacji metra 
w każdą niedzielę rano odbywa się też targ staroci. 
Trzeba tylko pamiętać, żeby przyjechać rano, bo po 
południu już niczego nie zastaniemy, a może warto 
przywieźć ze sobą jakiś antyczny drobiazg na pamiąt-
kę tego prawdziwego oblicza Aten. 

Do zobaczenia w Atenach!
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Historia fantastyki cz.3

Fantastyka stała się interaktywna
IN COGNITO

Komiks oddawał żywiej elementy fantastyczne – nada-
wał klimat obrazami, które jak przecież wiemy, war-
te są tysiąca słów. Największą wadą, a jednocześnie 
najbardziej znaczącą zaletą powieści graficznej, było 
ograniczenie wyobraźni czytelnika. Nie wymagała ona 
już od konsumenta tworzenia własnej wizji zjawisk 
i postaci, odzierając teksty kultury ze swoistego woalu 
osobistej interpretacji. Daje nam jednak w zamian je-
den konkretny obraz - mniej lub bardziej szczegółowy, 
który być może jest w stanie obudzić intensywniejsze 
emocje poprzez stymulację wzrokową.

W 1960 roku francuska grupa literacka OuLiPo 
zrealizowała ideę kuszącą ruchy postmodernistyczne 
od długiego czasu, nadając swojemu tekstowi więk-
szej interaktywności. Dzieło to dawało czytelnikowi 
możliwość dokonywania wyborów, które z czasem 
prowadziły do zupełnie różnych zdarzeń, zwieńczając 
historię wieloma możliwymi niejednolitymi zakończe-
niami. Teksty takie, nazwane książkami i komiksami 
paragrafowymi (ze względu na odesłanie do kon-
kretnego paragrafu, podczas dokonywania wyboru), 
zyskały znacząco na popularności wraz z powstaniem 
gry paragrafowej Tunnels & Trolls (inspiracja tytułem 
Dungeons & Dragons, który zostanie jeszcze wspo-
mniany). Wykreowało to silne korelacje między fan-
tastyką i ,,paragafówkami". Zakorzeniły się one w tym 
gatunku do tego stopnia, że dzisiaj wyrażenie „gra 
paragrafowa” odnosi się właśnie do interaktywnych 
opowieści utrzymanych w klimacie fantasy i science 
fiction.

Najwspanialszym w moim osobistym odczuciu 
wydarzeniem w całej historii współczesnej fanta-
styki – są narodziny gier fabularnych. Medium to, 
bezapelacyjnie najbardziej interaktywne, pozwala 
grupie graczy wcielić się w fikcyjne postacie w ramach 
(zwykle) amatorskiego teatru improwizacji. Bohatero-
wie ci biorą udział w wydarzeniach mających miejsce 
jedynie w wyobraźni uczestników. Mistrz gry, czyli 
osoba prowadząca całą rozgrywkę, która nie wciela 
się w jedną konkretną postać, a cały świat przedsta-
wiony, wprowadza pozostałych w realia stworzone 
na potrzeby zabawy. Pełni funkcję narratora, jednak 
nie narzuca całkowicie wydarzeń, jakie zaistnieją 
w trakcie rozgrywki. Najważniejszy jest tutaj element 
interakcji. Gracze mogą oddziaływać, jak tylko chcą 
na dowolne elementy świata przedstawionego - to 
zabawa ograniczona wyłącznie przez wyobraźnię 
uczestników.

Za stworzenie pierwszej gry fabularnej, wspomnia-
nej wcześniej Dungeons & Dragons, odpowiedzialni 
są: Gary Gygax, Dany Arneson i Don Kaye. Nastąpiło 
to w roku 1974, a od tamtego czasu stworzono wiele 
różnych systemów opisujących światy i zasady nimi 
rządzące, które następnie wydano w formie podręcz-
ników. Mamy więc wspomniane już D&D, zwykle 
w formie baśniowego świata przepełnionego magią, 
smokami i elfami. Zew Cthulhu oparty na mitologii 
H.P. Lovecrafta zakłada zabawę w detektywistycz-
nych realiach grozy Ameryki lat dwudziestych, pod-
szytych dodatkowo czarną magią i nadnaturalnymi 

Wszystko zaczęło się od rewolucji prowadzonej przez trzech wymienionych już wcześniej 
fantastów: J.R.R Tolkiena, C.S. Lewisa i MacDonalda. Na podwalinie kanonu zebranego przez 
nich z wielu mitologii i kultur powstał obraz fantastyki, który z czasem zrzeszył ludzi na całym 
świecie w jedną globalną społeczność. Nurt ten rozwijał się prężnie, znajdując swoje miejsce 
w większości nowych mediów i w każdym z nich stawał się bardziej konkretny i ukierunkowany.
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PATRYCJA TRĘBACKA

Z życia specjalisty pielęgniarstwa 
zachowawczego pracującego na 

oddziale internistycznym

Patrycja Trębacka: Dzień dobry Pani Doktor! Słowem 
wstępu bardzo mi miło, że zgodziła się Pani udzielić 
wywiadu dla naszej studenckiej Gazety. Może na po-
czątek przybliżmy czytelnikom Pani osobę. Kim Pani 
jest z zawodu oraz w jakim miejscu Pani pracuje?
Doktor nauk o zdrowiu Magdalena Strugała: Jestem 
doktorem nauk o zdrowiu oraz magistrem pielę-
gniarstwa. Obecnie swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzielę się ze studentami w roli dydaktyka w Kate-
drze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej, a dokład-
nie w Pracowni Pielęgniarstwa Społecznego na Wy-
dziale Nauk o Zdrowiu, na UMP. Pracuję także na 
oddziale kardiologiczno-internistycznym w Szpitalu 

Wojewódzkim w Poznaniu, więc zajmuję się pielę-
gniarstwem internistycznym. Jeśli chodzi o nazwę 
specjalizacji, to jestem specjalistą pielęgniarstwa 
zachowawczego oraz specjalistą w dziedzinie orga-
nizacji i zarządzania.

P.T.: Dla informacji naszych czytelników, specjali-
zacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego 
została zastąpiona specjalizacją w dziedzinie pielę-
gniarstwa internistycznego. Zgodnie z oficjalnym 
stanowiskiem Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 27.10.2016 r., specjali-
zacje te zostały uznane za równoważne. Jak więc wy-

zjawiskami. Wolsung – czyli świat łączący elementy 
epoki wiktoriańskiej z magią, wypełniony niezwykle 
zaawansowaną technologią steampunku opartą na 
parze, o estetyce przepełnionej zębatkami i miedzianą 
maszynerią.

Gry fabularne poruszyły trybami istniejących już 
gier analogowych – dotychczas głównie automatów 
do gier zręcznościowych, takich jak legendarny Pong. 
Ten gatunek fantasy rozkwitł z całą okazałością, da-
jąc owoce w postaci globalnego rynku gier, którego 
szacowana wartość w 2020 roku przekroczyła 170 
miliardów dolarów, o niemal 20% wzrastając wzglę-
dem poprzednich dwunastu miesięcy. Oczywiście nie 
wszystkie te przychody pochodzą z gier fantasy, lecz 

wyimaginowane światy pełne stworzeń jak ze snów 
wciąż są odpowiedzialne za ich lwią część.

Trudno zaprzeczyć fenomenowi fantastyki, gdy 
otaczający świat nieustannie bombarduje nas komu-
nikatami z globalnej społeczności, w której szerokim 
echem odbił się chociażby nasz rodzimy Wiedźmin. 
Znany obecnie głównie za sprawą gier polskiego stu-
dia jeszcze bardziej zachęcił do sięgnięcia po znaną 
już wcześniej na świecie pozycję spod pióra Andrze-
ja Sapkowskiego. Ten fantastyczny sukces nie tylko 
zaskarbił nam sympatię społeczeństwa fantastów 
z całego globu, lecz także pozwolił szerzyć kulturę, 
którą naprawdę warto się podzielić.

rozSŁUCHAJCIE 
się w rozGŁOŚNI

Spotify
Apple Podcasts 

Google Podcasts
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glądała Pani droga do zostania specjalistą pielęgniar-
stwa zachowawczego?
M.S.: Już mówię. Odbyłam dwuletnie szkolenie spe-
cjalizacyjne w tej dziedzinie w latach 2004 – 2006 
zorganizowane w Poznaniu, poprzedzone pięciolet-
nią praktyką zawodową.

P.T.: Obecnie aby zostać specjalistą danej dziedziny 
pielęgniarstwa, potrzebujemy dwuletniego doświad-
czenia w pracy zawodowej. Jednak sam tytuł nie czy-
ni nas mistrzami w naszym zawodzie. Ważnym czyn-
nikiem jest również zestaw cech, jakie posiada dana 
osoba.  Jakie cechy, Pani zdaniem, powinna mieć oso-
ba chcąca podjąć pracę w dziedzinie pielęgniarstwa 
internistycznego?
M.S.: W mojej ocenie na pewno opanowanie, cierpli-
wość, odporność emocjonalną oraz dobrą sprawność 
manualną. Musimy też mieć dużą zdolność koncen-
tracji uwagi i jej podzielność. Oprócz tego, także umie-
jętność nawiązywania kontaktów, zarówno w pracy 
z pacjentami, jak i w zespole. Jedną z najważniejszych 
cech jest jednak empatia, która pomaga nam zrozu-
mieć pacjenta, i dobrać do niego odpowiedni sposób 
postępowania. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że 
nawet po długim, męczącym dyżurze powinna nas 
cechować spostrzegawczość, gdyż stan zdrowia oraz 
parametry są pojęciami bardzo dynamicznymi. Nie 
możemy zapomnieć o odporności na trudne, nierzad-
ko, warunki pracy oraz wytrwałość, które pozwalają 
nam wykonywać swoją pracę w sprawny sposób, 
biorąc pod uwagę w szczególności internistyczny 
charakter pracy oraz tryb zmianowy. Pracę ułatwią 
także pewność siebie i stanowczość podejmowanych 
kroków, opartych oczywiście na wiedzy.

P.T.: Rzeczywiście, pielęgniarka powinna odznaczać 
się wymienionymi przez Panią cechami i umiejętno-
ściami, gdyż nie możemy zapominać o tym jak duża 
odpowiedzialność, jak i zaufanie, na nas spoczywają. 
Przechodząc dalej, co wyróżnia tę dziedzinę pielę-
gniarstwa na tle innych?
M.S.: Przede wszystkim, tę dziedzinę specjaliza-

cji wyróżnia głównie szeroki zakres udzielanych 
świadczeń zdrowotnych. Są to m.in. wykonywanie 
oraz monitorowanie EKG, wykonywanie zabiegów 
resuscytacyjnych, ocena wyrównania glikemii w cu-
krzycy typu 1 i typu 2, wykonywanie doustnego te-
stu tolerancji glukozy OGTT, doraźna modyfikacja 
stałej dawki leczniczej insuliny szybko- i krótko-
działającej, ocena stopnia przewodnienia pacjenta 
dializowanego, przygotowywanie chorych do ba-
dań diagnostycznych, wykonywanie upustu krwi, 
wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych, 
prowadzenie tlenoterapii pod kontrolą gazometrii, 
przygotowywanie chorego do domowego leczenia 
tlenem, podejmowanie działań w zakresie profilak-
tyki powikłań długotrwałego unieruchomienia oraz 
prowadzenie edukacji, poradnictwa, instruktażu 
wśród pacjentów i ich rodzin z przewlekłymi scho-
rzeniami internistycznymi czy przygotowywanie do 
samoopieki. 
Mamy, jak widać, bardzo dużo świadczeń, więc pie-
lęgniarka pracująca na tego typu oddziale powinna 
wykazywać się świetną umiejętnością łączenia wiedzy 
z przeróżnych dziedzin medycyny, by mieć ogląd na 
to, co dzieje się z pacjentem, czego jest to przyczyną, 
bądź czego skutkiem. Sztuką jest działać tak przy 
wielochorobowości, by pomóc pacjentowi, i wyłapać 
wzrokiem, słuchem czy w rozmowie z pacjentem 
nieprawidłowości, które mogą zachodzić przykładowo 
w wyniku podjętego leczenia.

P.T.: Jestem pod olbrzymim wrażeniem. Dzieje się 
tam tak dużo, że naprawdę nie ma możliwości, by 
popaść w rutynę czy przyzwyczajenie. Kontynuując, 
na co jeszcze powinna przygotować się osoba myślą-
ca o podjęciu pracy na wspomnianym oddziale?
M.S.: Interna i pielęgniarstwo internistyczne to bar-
dzo szerokie, niezwykle ciekawe, ale i trudne dzie-
dziny. Dlatego należałoby przygotować się na ogrom 
pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu 
umiejętności praktycznych. Oczywiście czeka nas 
też dynamiczna praca i zdobywanie dużego do-
świadczenia zawodowego, które z pewnością okaże 
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się przydatne w późniejszej pracy, np. na innym od-
dziale. 

P.T.: Jest to jednocześnie przerażające, ale i ekscy-
tujące. Skoncentrowałyśmy się w naszej rozmowie 
na zawodzie pielęgniarki internistycznej, jednak nie 
można nie wspomnieć, że sukces opieki nad pacjen-
tem jest wynikiem pracy całego zespołu terapeutycz-
nego.  Muszę zapytać, bo szalenie mnie to interesuje: 
jak właściwie wygląda współpraca tej specjalizacji 
pielęgniarskiej z lekarzem? Czy wspólnie opracowu-
ją i rozmawiają Państwo na temat pielęgnacji i lecze-
nia zastosowanego u pacjenta?
M.S.: Na moim oddziale mamy szeroką współpra-
cę z lekarzem; pielęgniarka nie jest wyłącznie bier-
nym realizatorem zleceń.

P.T.: Bardzo miło mi to słyszeć. To znak, że coraz to 
bardziej polepszamy jakość współpracy między tymi 
dwoma zawodami, bardzo ważnymi w procesie tera-
peutycznym chorego. Dopytam jeszcze, w jakim sys-
temie Pani pracuje?
M.S.: Pracuję w systemie dyżurów, wyłącznie 12-go-
dzinnych.

P.T.: Przejdźmy do aspektu, o którym trudno nie 
wspomnieć mówiąc o pracy, a więc wynagrodzenie. 
Jakie średnie zarobki osiągają specjaliści tej dziedzi-
ny pielęgniarstwa?
M.S.: Zarobki są dość zróżnicowane, głównie w za-
leżności od wykształcenia oraz stażu pracy. Istnieje 
tzw. dodatek stażowy wypłacany do 20 lat pracy, czy 
też dodatek za trudne warunki pracy, które spoty-
kane są na oddziałach o takim charakterze. Mogę 
powiedzieć, że dla magistra pielęgniarstwa ze spe-
cjalizacją, zarobki wahają się w granicach od 4 tys. 
do 4,5 tys. złotych na miesiąc. Zawsze dodatkowym 
elementem wynagrodzenia są płace za dyżury noc-
ne i świąteczne, no i oczywiście przy obecnym de-
ficycie kadry pielęgniarskiej, często za nadgodziny.

P.T.: Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Przecho-

dząc dalej, wspomniała Pani o dyżurach, nadgodzi-
nach, brakach kadrowych. Nasuwa się więc pytanie, 
gdzie w tym wszystkim czas dla siebie oraz bliskich? 
Według Pani, łatwo jest pogodzić tę dziedzinę pielę-
gniarstwa z życiem rodzinnymi, osobistym, czy ak-
tywnościami poza pracą?
M.S.: Wszystko jest kwestią właściwej organizacji, 
naprawdę da się wiele pogodzić. Obecnie w wa-
runkach pandemii, jest naprawdę duże obciążenie 
pracą i zmęczenie, ale można się zregenerować. Nie 
narzekam.

P.T.: Dobrze to słyszeć. Moje kolejne pytanie pewnie 
zainteresuje studentów ostatnich lat pielęgniarstwa. 
Czy uważa Pani, że studia przygotowały Panią wystar-
czająco do pracy? Czy czuła się Pani pewnie w wyko-
nywaniu swojej pracy w początkowych miesiącach 
zatrudnienia?
M.S.: Studia przygotowują naprawdę wyczerpująco, 
ale pamiętam, że na początku było ciężko.

P.T.: Jak wygląda Pani zwykły dzień w pracy?
M.S.: Dzienny dyżur zaczyna się obszernym rapor-
tem pielęgniarskim o godzinie 7:00, później jest 
mnóstwo czynności zabiegowych do wykonania 
przy pacjencie. Dlatego tak ważna jest sprawność 
manualna oraz odpowiednie tempo pracy. Następ-
nie przygotowania do badań diagnostycznych, asy-
stowanie przy badaniach, przyjęcia chorych, liczne 
transfuzje preparatów krwi, prowadzenie tlenotera-
pii, opatrywanie ran przewlekłych, czynności pielę-
gnacyjno-higieniczne czy edukacja chorych z wielo-
ma schorzeniami przewlekłymi.

P.T.: Rzeczywiście, brzmi bardzo absorbująco. To było 
moje ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za poświęco-
ny czas. Rozmowa z Panią na pewno wielu osobom 
poszerzy spojrzenie, zarówno na temat zawodu Pie-
lęgniarki, jak i samego pielęgniarstwa internistyczne-
go. 
M.S.: Również bardzo dziękuję. Do widzenia.
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Najwierniejsi czytelnicy Pulsu mogą pamiętać akcję, 
która na przestrzeni trzech lat stała się naszym sztan-
darowym projektem. Mowa oczywiście o Medyczny 
Pomaga. Co roku zbiórka trwa na przełomie stycznia 
i lutego. W 2022 roku nie będzie inaczej! Zanim przed-
stawimy Wam program już trzeciej edycji, obowiąz-
kowo musimy się cofnąć dwa lata i opowiedzieć Wam 
jak to wszystko się zaczęło.

 
Listopad, rok 2019. Nasz redaktor naczelny, Piotr 
Chałaj – wówczas szeregowy redaktor „Puls UM” – 
znalazł na jednej z Facebookowych stron informację 
o internetowej zbiórce. Pomyślicie sobie „eee, nic 
specjalnego”. Nic bardziej mylnego. Czy przed 2019 
rokiem widzieliście zbiórkę opiewającą na 9 milionów 
złotych? My też nie.

Oczywiście pieniądze były wpłacane na najwyższy 
cel – ratowanie życia.Dokładniej mówiąc na leczenie 
Alexa – chłopca z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem 
mięśni. Jeszcze kilka lat temu taka diagnoza była wy-
rokiem na dziecko. Jednak medycyna cały czas gna 
do przodu, a szansę na pokonanie choroby dawała 
terapia genowa, prowadzona jedynie w Stanach Zjed-
noczonych. Stąd decyzja mamy Alexa o założeniu 
zbiórki, podniesieniu rękawicy i walce o lepsze życie 
dla synka. 

Na chwilę wróćmy do Piotra. Dowiedziawszy się 
o zbiórce tak naprawdę niemożliwej (mówimy tu o 9 
milionach!) postanowił działać. Dodatkową moty-
wacją był fakt, że Magdalena Jutrzenka, czyli mama 
Alexa, była absolwentką UMP. Piotr uznał, że nie może 
przejść obok tego obojętnie. I tak ruszyła nasza cha-
rytatywna maszyna.

Pomysł był prosty. Należało zaproponować każdej 
z grup dziekańskich następujący układ: każdy student 
może wpłacić pieniądze na naszą specjalną skarbon-
kę internetową, ważne żeby napisał co studiuje, na 

którym jest roku i do jakiej grupy dziekańskiej był 
przypisany. Pomyślicie: banał. Jednak czasami im 
prościej, tym lepiej. Akcja przyniosła efekty, które 
przerosły nasze oczekiwania. Udało się uzbierać 2691 
zł uzyskanych w ponad 70 wpłatach. Finalnie udało 
się uzbierać całą kwotę na leczenie Alexa (nawiasem 
mówiąc, ta zbiórka została okrzyknięta największą 
w całej Polsce), a całą redakcja poczuła, że to dopiero 
początek naszych charytatywnych zmagań.

 
Co dalej?

Zima, rok 2020. Nie wiem jak u was, ale we mnie 
świąteczna atmosfera zawsze wyzwala chęć pomocy 
drugiej osobie. Nie mówię, że inaczej jest podczas 
całego roku, ale w grudniu odczuwam to wszystko 
10 razy mocniej. Podobne nastroje panowały wśród 
członków redakcji. Tym razem cel był inny – WOŚP. 
Akcja przebiegała tak samo jak rok temu, jednak za-
interesowanie nią znacznie wzrosło, a nam już po raz 
drugi udało się zebrać pokaźną kwotę na szczytny cel. 
Od studentów UMP 3500 zł trafiło do internetowej 
skarbonki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Perspektywy
Bieżący rok, zima. I tak oto Medyczny Pomaga wraca 
już po raz trzeci. Cel akcji pozostaje niezmienny, drugi 
rok z rzędu gramy razem z WOŚP. Postanowiliśmy też 
urozmaicić samą formę zbierania pieniędzy. Tym ra-
zem w zamian za wpłatę, będziecie mogli “coś” otrzy-
mać. A to “coś” to udział w przeróżnych warsztatach 
zorganizowanych specjalnie dla Was. Zapewniamy, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Od zajęć związanych 
z “medycznymi sprawami”, po szkolenia z projekto-
wania i przygotowywania grafik. A to dopiero początek 
atrakcji. Więcej informacji znajdziecie na naszych 
social mediach, do których obserwowania zachęcamy. 
Nie zwlekajcie i dołączcie do nas, bądźmy zjednoczo-
ną studencką społecznością i zróbmy coś dobrego! 

Medyczny pomaga 3.0
MIRELA KRÓL
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Nakręcone UMP
IFMSA-POLAND ODDZIAŁ POZNAŃ

Zziajany wbiegasz do budynku Collegium Anatomicum, gdzie za chwilę odbędą się Twoje zaję-
cia. Zziajany, gdyż, jak brzmi oficjalna wersja, spóźnił Ci się autobus (nieoficjalna – zaspałeś na 
niego). Wyciągasz butelkę z wodą i gasisz pragnienie. Zgniatasz butelkę i już chcesz wyrzucić 
ją do śmietnika, gdy nagle coś zauważasz i zastygasz z butelką w dłoni. Twoją uwagę przyciąga 
naklejka na koszu na śmieci, a przy drzwiach wyjściowych – pomarańczowe pudełko. 

Jak pewnie zdążyliście już zauważyć, w prawie każdym 
budynku naszego Uniwersytetu ma miejsce akcja 
„Nakręcone UMP” organizowana przez IFMSA-Poland 
Oddział Poznań. Przy drzwiach wyjściowych zostały 
postawione pomarańczowe pojemniki, do których 
wszyscy pracownicy Uczelni i studenci mogą wrzucać 
plastikowe nakrętki po środkach spożywczych i che-
micznych. Co miesiąc wolontariusze IFMSA-Poland 
Oddział Poznań będą opróżniać pojemniki z nakręt-
kami i przekazywać je do stosownych organizacji. 
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu całej społeczności 
akademickiej pomożemy wielu osobom i wesprzemy 
ich w trudnym dla nich pozyskiwaniu środków na 
godne życie. 

Jeżeli zbieracie nakrętki w domu, możecie wrzucić je 
pod koniec miesiąca do pudełek w budynkach Uczel-
ni lub przynieść je do biura IFMSA-Poland Oddział 
Poznań (D.S. Aspirynka, Rokietnicka 6/29-30)

Gdzie znajdują się pomarańczowe pudełka na nakrętki? 
– Collegium Anatomicum 
– Collegium Chemicum 
– Collegium im. Prof. Chmiela 
– Collegium św. Marii Magdaleny 
– Biblioteka Główna i Centrum Kongresowo-Dydak-
tyczne 
– Centrum Biologii Medycznej 
– Centrum Symulacji Medycznej 
– Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu 
– Studium Języków Obcych 
– wszystkie Domy Studenckie

Wszystkie informacje na temat akcji „Nakręcone 
UMP” będą pojawiać się na fanpage’u IFMSA-Poland 
Oddział Poznań. 

Zachęcamy również do kontaktu mailowego, jeśli 
znacie kogoś, dla kogo można zbierać nakrętki − 
vpm@poznan.ifmsa.pl
Na ten adres kierujcie także wszelkie pytania na te-
mat akcji. 
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej mobilizacji wes-
przemy mnóstwo potrzebujących!

Nakręćmy się na pomaganie! 
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Muzykoterapia

JAN KOTLAREK

Pamiętacie jeszcze Alors on danse? To był kiedyś hicior…

Postać Paula Van Havera (tak się nazywa poza sceną), 
urodzonego 36 lat temu w Brukseli jest równie nie-
codzienna jak wiele jego utworów. Wychowywała go 
matka, Miranda Van Haver, ojciec natomiast, Pierre 
Ruta, zginął w 1994 roku w Rwandzie, skąd pochodził 
(był członkiem plemienia Tutsi). Pojechał do ojczyzny, 
aby odwiedzić swoją rodzinę i został zabity w ludo-
bójstwie Tutsich, dokonanym przez rząd Hutu. To 
wydarzenie silnie wpłynęło na twórczość Stromae. 
A skąd w ogóle ta nazwa – Stromae? Pierwotnie Van 
Haver prezentował się jako Opmaestro, szybko jednak 
zmienił pseudonim. Stromae to wynik przestawienia 
sylab w słowie „maestro”, co w języku francuskim 

określane jest jako verlan, czyli rodzaj slangu, który 
polega na zamianie sylab w słowach. W ten sposób 
z merci powstaje cimer, fou (szalony) to inaczej ouf, 
a femme (kobieta) znana jest też jako meuf. Co to 
ma na celu? Dobre pytanie, ale skoro można uznać 
żabie udka za przysmak, to czemu nie poprzestawiać 
trochę liter? Stromae lubi je miksować z co najmniej 
tak dużym upodobaniem jak dźwięki. Wszak nazwa 
jego firmy z branży artystycznej brzmi „Mosaert”, co 
również jest anagramem „Stromae”. Dziwnie przypo-
mina też nazwisko pewnego wybitnego austriackiego 
kompozytora… 

Nie o łamańcach językowych jest jednak ta rubry-

Napisał go Stromae, znany też z takich kawałków 
jak Papaoutai czy Formidable. Słuchając tej muzyki 
nie sposób nie zastanowić się co to za koleś, czemu 

ma takie specyficzne pseudo i czemu gra jak nikt 
inny, kogo znamy? I czy rzeczywiście chodzi tu tylko 

o danse i szybkie elektroniczne melodyjki?
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ka, wróćmy więc do muzyki. Wspomniane na począt-
ku Alors en danse, puszczone pierwszy raz na antenie 
belgijskiego radia NRJ, szybko przykuło uwagę takich 
osobistości jak Jean-Claude Van Damme czy Nicolas 
Sarkozy. Szybko stało się światowym hitem. Cztery 
miesiące po premierze singiel został sprzedany ponad 
milion razy, a na szczycie list przebojów zameldował 
się w dziewiętnastu krajach. O jego produkcji Stro-
mae opowiedział podczas własnej prelekcji w ramach 
TEDxBrussels. Po obejrzeniu tego 10-minutowego 
filmiku można szybko przekonać się, jak niezwykły 
to jest człowiek, jak specyficznie opowiada o swojej 
sztuce, jak jego galowy strój kontrastuje z electro-po-
powym stylem muzycznym i jaki ma ciekawy pomysł 
na komponowanie. Alors en danse to piosenka-symbol 
muzyki tanecznej, jednak jej tekst z radosną imprezą 
ma niewiele wspólnego. Zresztą lwia część twórczości 
Stromae ukrywa gorzki przekaz za melodiami ideal-
nymi do tupania nóżką. Nie inaczej jest w przypadku 
hitu Papaoutai. Tutaj nie tylko tekst jest dramatyczny, 
ale także teledysk, w którym grany przez Van Have-
ra ojciec jest kukłą, która nie potrafi się ruszać, nie 
reaguje na wołanie syna, nie potrafi się z nim bawić 
i ma ciągle maskowatą, sztucznie uśmiechniętą twarz. 
Tę postać Stromae odtworzył wielokrotnie podczas 
występów na żywo. Ekipa techniczna wnosiła go na 
scenę ubranego w strój znany z teledysku, zastygnię-
tego w bezruchu, ustawiała przy mikrofonie, a on 
zaczynał się ruszać dopiero podczas refrenu. Tekst 
jest dla muzyka bardzo osobisty, ponieważ traktuje 
o braku ojca, o trudnościach ojcostwa i odpowiedzial-
ności. Van Haver, który dotkliwie odczuł brak taty, już 
od bardzo młodego wieku, przejmuje słuchającego 
gorzkim zarzutem: „tout le monde sait comme on 
fait les bébés / mais personne sait comme on fait des 
papas” („wszyscy wiedzą jak się robi dzieci, ale nikt 
nie wie jak się robi ojców”). 

Jednym tchem z tymi dwoma utworami należy 
jeszcze wymienić Formidable, piosenkę o mężczyźnie, 
z którym zerwała dziewczyna z powodu jego nie-
płodności. Kto wybiera takie tematy na śpiewanie?! 

Stromae nie ma obaw przed odrzuceniem banałów, 
andronów i błahostek. Bierze pod lupę naprawdę 
konkretne sprawy i przez to obok Formidable trudno 
przejść obojętnie. Teledysk i w tym przypadku nie jest 
pospolity. Widzimy w nim naszego artystę nagrywane-
go z ukrytej kamery, stojącego, a właściwie zataczają-
cego się, na przystanku tramwajowym. Ma założone 
słuchawki i wykrzykuje tekst swojej piosenki. Ludzie 
się na niego gapią, niektórzy zaczepiają. Interesuje się 
nim nawet policja. Jest on właśnie tym wspomnianym 
chłopakiem, któremu poprzedniego dnia rozpadł się 
związek. Gra bardzo przekonująco – bez dwóch zdań 
nie wygląda formidable1, a raczej fort minable2, jak 
śpiewa w refrenie.

Wykopuję tego Stromae z poprzedniej dekady nie 
bez powodu, bo w październiku ukazał się jego pierw-
szy nowy singiel od czasów Papaoutai, czyli od 2013 
roku. Zatytułował go Santé, czyli „zdrowie”. Piosenka 
jest hołdem dla pracowników, bez których inni nie 
mogliby imprezować, a którzy sami imprezować nie 
mogą. Tytułowe „zdrowie” to prawdopodobnie toast 
wzniesiony za nich. Piosenka nie wpisuje się w typowy 
nurt swojego gatunku, od pierwszych taktów słychać 
specyficzną desynchronizację bitów, a melodia jest 
wobec nich jakby opóźniona. Mimo tego bardzo wpa-
da w ucho, więc odsyłam do przesłuchania. 

Dlaczego Stromae zrobił sobie tak długą przerwę 
od nagrywania? Najpewniej winę za to ponosi jego 
stan zdrowia po 2015 roku. Odczuwał wtedy skutki 
uboczne leku na malarię, które powodowały u niego 
ataki paniki i stany lękowe. Podawał w wątpliwość, czy 
w ogóle kiedyś wróci do koncertowania. Dopiero od 
2018 znów zaczął pokazywać się publicznie. 

Pozostaje czekać z niecierpliwością na jego trze-
ci studyjny album (po Cheese (2010) i Racine carrée 
(2013)), który ukaże się 4 marca. W komentarzach 
na YouTube można znaleźć opinie, że jego powrót 
stanowi frankofońską odpowiedź na powrót Adele. 
Czy rzeczywiście Stromae udźwignie takie wyzwa-
nie? Przekonamy się za niecałe dwa miesiące. Santé 
sprawiło, że apetyt zdecydowanie wzrósł.

1 wspaniały  2 bardzo żałosny
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Życie jest piękne
WERONIKA SZYMONIK

Pod koniec grudnia zeszłego roku, w czasie rozmowy 
ze znajomymi, zorientowałam się, że nie znam kla-
syków kina. Dlatego jako postanowienie noworoczne 
rozpisałam listę 52 filmów do obejrzenia, po jednym 
na każdy tydzień roku. Niezależnie od tego, czy tak jak 
ja macie zaległości w tej dziedzinie, czy przerobiliście 
temat kilkukrotnie, zachęcam do przeczytania recenzji 
filmów, które szczególnie chwyciły mnie za serce.

Filmy o tematyce wojennej są z reguły trudne 
i poważne. Dziś jednak wezmę na tapetę dzieło Ro-
berta Begniniego z 1997 roku – Życie jest piękne. Już 
sam tytuł jest przewrotny, tematyka obozów koncen-
tracyjnych i prześladowań raczej nam się z nim nie 
kojarzy. A właśnie o tym opowiada produkcja, dając 
nam tematy do wielogodzinnych rozmyślań na temat 
kondycji ludzkości.

Fabuła rozpoczyna się niedługo przed rozpoczę-
ciem drugiej wojny światowej, gdy młody żyd Guido 
(Roberto Benigni) przyjeżdża do włoskiego miasteczka 
Arezzo, by spełnić marzenie o otwarciu własnej księ-
garni. W międzyczasie pracuje jako kelner i zakochuje 

się od pierwszego wejrzenia we włoskiej arystokrat-
ce Dorze (Nicoletta Braschi). Związek z pozoru jest 
skazany na niepowodzenie – dziewczyna jest jedną 
nogą na ślubnym kobiercu z nazistą Rodolfo. Jednak 
Guido się nie poddaje i używa wymyślnych sposobów, 
by zdobyć serce ukochanej. Jego wysiłki nie idą na 
marne − para bierze ślub i rodzi im się synek Giosue 
(Giorgio Cantarini). Niestety, w wyniku prześladowań 
trafiają do obozu koncentracyjnego. Mężczyzna, chcąc 
ułatwić dziecku przejście przez ten koszmar, mówi, 
że to wielka gra dla dorosłych, w której nagrodą jest 
wymarzony przez chłopca czołg.

Superprodukcja dostała trzy Oscary i znajduje 
się na 12. miejscu listy najlepszych filmów z całego 
świata. Co sprawia, że jest tak wyjątkowa? Dzieło jest 
zaklasyfikowane jako dramat, komedia i film wojenny. 
Ukazuje tak trudną historię z nietypowej strony, pełnej 
humoru, ale jednocześnie z zachowaniem szacunku 
i dobrego smaku. Pokazuje, że dzięki miłości bliskich 
nawet w chwilach największego mroku można do-
strzec promyki szczęścia.

rozSŁUCHAJCIE 
się w rozGŁOŚNI

Spotify
Apple Podcasts 

Google Podcasts

rozSŁUCHAJCIE 
się w rozGŁOŚNI

Spotify
Apple Podcasts 

Google Podcasts
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Wojenne, lecz 
odmienne siostry

KAROLINA JANIAK

W Internecie możemy spotkać się z różnymi recenzjami książki Słowik Kri-
stin Hannah. Jednak trzeba przyznać, że została ona okrzyknięta bestsellerem 
w 2016 roku. To było aż i zaledwie 5 lat temu. Czy warto sugerować się tą opinią? To 
pytanie pozostawiam Wam, ale zanim sobie na nie odpowiecie, chciałabym przedstawić 
moją recenzję Słowika.

Miejscem akcji jest Francja w czasie II wojny świa-
towej. Głównymi bohaterkami są dwie siostry – Isa-
belle i Vianne. Każda z nich jest kompletnie inna. 
Isabelle to młoda, bardzo atrakcyjna kobieta, która 
w obliczu wojny nie chce pozostawać bezczynna. 
Nie zwraca ona uwagi na prośby starszej siostry Vian-
ne, która ostrzega, że włączanie się w ruch oporu 
może przynieść zgubne skutki dla niej samej, jak i dla 
jej rodziny. Isabelle rozpoczęła swoje działania od 
roznoszenia propagandowych ulotek w tajemnicy 
przed swoimi bliskimi. Z czasem zaczęła zajmować 
się bardziej niebezpiecznymi misjami, którymi było 
przerzucanie rannych lotników RAF przez Pireneje 
na tereny Hiszpanii. W trakcie swojej działalności 
zdołała uratować 117 pilotów. Na potrzeby tych ope-
racji została nazwana tytułowym Słowikiem. Niejeden 
z ocalonych przy początkowym spotkaniu z Isabelle 
nie mógł uwierzyć w to, że taka filigranowa kobieta 
zdoła go ocalić. Mimo tego, po bliższym poznaniu 
jej hart ducha pozwalał przeprowadzanym pilotom 
poczuć, że są we właściwych rękach. Autorka tworząc 
postać Słowika inspirowała się belgijską bojowniczką 
Andrée de Jongh.

Natomiast druga z sióstr prowadzi zupełnie inny 
styl życia. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ma ona 
na wychowaniu córkę o imieniu Sophie. Z tego po-
wodu stara się ostudzić patriotyczne pobudki sio-
stry, a sama nie miesza się w sprawy polityczne. Vien-
ne stara się wieść rutynowe życie. Możemy w tym 
dostrzec starania kobiety o lepsze jutro dla swojej 

córki. Wkrótce okazuje się, że dom Viennei Sophie 
staje się atrakcyjny (pod względem mieszkaniowym) 
w oczach Niemców okupujących Francję. W dużym 
domu mieszkają tylko one dwie, ponieważ mąż Vienne 
jest nieobecny, gdyż poszedł na front i słuch o nim 
zaginął. Do domu zostaje przydzielony żołnierz do 
zakwaterowania. Vianne nie ma wyboru i musi go 
przyjąć. Sylwetka niemieckiego kapitana na począt-
ku wskazuje, że jest dumny ze swego kraju, później 
jednak obiektywnie dostrzega to, do czego dąży jego 
wódz. Kapitan w pewnych okolicznościach zostaje 
zabity. Na jego miejsce przychodzi kolejny żołnierz. 
Ten jest zapatrzony w swój kraj, zaczyna o wszystko 
podejrzewać Viannę. Kobieta w międzyczasie zaczyna 
działać w ruchu oporu: ratuje dzieci pochodzenia 
żydowskiego przed okupantem. Jaką cenę będzie 
musiała zapłacić za pomoc? Czy obie siostry jeszcze 
się spotkają? Czy Isabelle uda się wyjść bez szwanku 
ze swoich misji?

Bardzo zachęcam do przeczytania Słowika Kristin 
Hannah. Na pewno znajdziecie tam odpowiedzi na 
powyższe pytania. Jest to książka o trudnych wybo-
rach i koszmarze wojny. Mimo wszystko odnajdziemy 
w niej również  klimatyczną Francję oraz widzianą 
oczami kobiet wojnę, które reprezentują inny tem-
perament i zgoła różną sytuację życiową. Co ciekawe, 
w książce co któryś rozdział zastosowana jest retro-
spekcja czasowa, więc dopiero na końcu dowiaduje-
my się, kto dożył do tych czasów, a zarazem kto jest 
narratorem opowieści.
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Ciąża z autem
czyli jak przestałem się martwić i odrzuciłem gender roles

WOJCIECH PĘKOSZ

Znów dopadła mnie ta sama zaduma, o której tak 
pięknie śpiewała Elżbieta Adamiak. I niczym w jej 
piosence wziąłem się za słowo jak za chleb. A to ozna-
cza jedno, felieton o filmie. Filmie nie byle jakim, bo 
o najnowszym dziecku utalentowanej Julii Ducour-
nau. Mowa oczywiście o nagrodzonym Złotą Palmą 
“Titane”.

Moje pierwsze spotkanie z panną Ducournau 
miało miejsce wiele lat temu, gdy jako niewinne pa-
cholę sięgnąłem po jej film o jakże dramatycznym 
tytule – “Mięso”. Historia wegetarianki, która odkry-
wa w sobie zamiłowanie do ludzkiego mięsa, była 
nie tylko fantastycznie nakręcona, ale stanowiła też 
świetną alegorię dorastania. Choćby dlatego byłem 
podekscytowany perspektywą obejrzenia kolejnego 
dzieła utalentowanej Francuzki. I, tu mały spoiler, nie 
byłem zawiedziony.

Bo jakże mógłby zawieść mnie film o seryjnej mor-
derczyni, zachodzącej w ciążę z samochodem? Jakże 
mógłby zawieść mnie film, w którym homoerotyczny 
taniec stanowi metaforę wyzwolenia od ról społecz-

nych? Film, w którym bohaterka próbuje dokonać 
aborcji pałeczką do włosów tuż przed brutalnym za-
bójstwem niedoszłej kochanki? I w którym rzeczona 
bohaterka zamiast mleka wydziela olej napędowy? Oj, 
nie mógłby, zaprawdę powiadam, nie mógłby! 

W świecie, w którym triumfy święcą obrazy tak 
bezpłciowe jak “Avengersi” czy “Gwiezdne Wojny”, 
naprawdę potrzeba nam takich perełek! Dzieł szoku-
jących na wielu płaszczyznach, ale nie w imię taniej 
sensacji. “Titane” bowiem to film o niewpisywaniu 
się w gender roles i chęci ucieczki przed okowami 
oczekiwań. To apoteoza buntu, wyraz sprzeciwu wo-
bec skostniałych form oraz struktur. Komentarz do 
wszechobecnej przecież samotności. I lęku przed 
dorosłością.

Ale można też podejść do tego filmu w sposób 
znacznie bardziej prymitywny. Bo przecież to tylko 
“ten film, gdzie laska kocha się z autem”. I proszę bar-
dzo, jeśli to Cię, drogi czytelniku, zachęci do seansu, 
to tak. To ten film, w którym laska kocha się z autem. 
Ale naprawdę zachęcam do sięgnięcia głębiej.

rozSŁUCHAJCIE 
się w rozGŁOŚNI

Spotify
Apple Podcasts 

Google Podcasts
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Despair

It’s the empty buses;

In between spaces.

When I hang up a call;

Or walking to lunch that-

I miss you the most

Where the grief becomes 

unbearable

Where I can’t seem to stop

Or is it restart?

I’m not sure

Like a dinghy in the sea,

I’m drowning in

Despair

Melody

Samoświadomość
wykończona ciągłymi kłamstwami 

zasypiam po trzeciej kawie nad moimi historiami. 
sama sobie nie wierzę, sumieniu nie ufam.

nie wiem co czuję, ale na zimne dmucham. 
zgrywam ofiarę,

gra aktorska na światową skalę. 
łatwiej obwiniać innych niż siebie samą.

przecież jestem damą.
wymuszam twą miłość,

twe ciepłe słowa,
przeciągle wzdycham, by się w tobie schować.

wydaje ci się, że cię nie słucham.
masz rację, ja tylko siebie słucham.

nikogo nie słyszę,
ignoruję odgłosy jak szumy w uszach.

żyję w swym świecie,
odcięta od świata 

i od ciebie.

Julia Danieluk 

Epigramat
Umarł.

– Koniec pieśni.

Stanisław Przewoźny
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The Escape Artist: 
An Imperial Relic Of Chess Thought

ALEXANDER M. KRAVETS

The result of a chess game is not always decided by logic. This is rather surprising since chess 
is often  portrayed as a rational game – a game that is rigorously defined by one's ability to 
plan and strategize.  However, there is a hidden, darker side to the royal game.

A glance at a battle unfolding on the chessboard 
may deceive the casual observer as to what is  hap-
pening. For instance, one may decide the likely result 
of a chess game based on arithmetic: by  counting 
military units and comparing the two armies, many 
an amateur will predict what should  happen. They say 
to themselves, "If my army is bigger than yours, I will 
always win." This approach  already seems dubious 
when one recalls examples throughout history when 
the smaller army won.

Darker elements in chess are often obscured by 
the very weight of thinking. Thinking in chess con-
sists of calculation: one must visualize the many 
paths that lead from the current state of affairs  on 
the board and decide what to do according to the-
ir knowledge of the game. What determines the  
strength of a chess player is their ability to correc-
tly assess what is unfolding on the board and form 
an  optimal plan. However, chess would not nearly 
be as fun if it were not for the pervading element of  
chaos. 

The darker elements in chess are revealed by 
shear calculation. What might seem devoid of lo-
gic at first  glance is justified by a combination of 
moves that yields substantial gain in one's favor. 
Seasoned chess veterans will often teach beginners 
that it is the combination that decides the game. It 
is in the  combination where chaos reigns - where 
the strongest chess players wreak havoc upon the 
board. 

Now that it is given that the chaotic element of 
combination reigns in chess, one might ask how 
does the  aspiring chess player master this craft. It 

is often in exercising one's ability to calculate va-
riations  (variation - a sequence of moves made by 
both sides from a given position) that a chess player 
hones their combinative ability. 

These exercises may be given in a variety of 
forms, but the highest form of calculation exerci-
se can be  found in the art of chess composition. 
Chess composers meticulously devise positions for 
which a unique  aesthetic solution must be dedu-
ced. Since chess has been played in its current form 
over hundreds of  years, interesting relics of chess 
thought may be found throughout history. Certain 
Shatranj studies (an  ancient form of chess) dating 
back to 800 A.D. can be solved per the modern rules 
of chess.  

On this occasion, we shall suffice with trave-
ling back to the era of the imperial Russian empire 
in 1898 to  visit one of the greatest chess compo-
sers to have ever lived - Alexey Alexeyevich Troit-
sky (Алексе́й  Алексе́евич Тро́ицкий). As a chess 
composer, he created many positions which can 
only be solved by a unique aesthetic solution. 
     
     
     
     
♔    
     
♚ ♜  
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The following chess study was published in the 
chess column of the national Russian newspaper, 
Novoye Vremya ("New Time"). Chess compositions 
were often published in European newspapers in 
the late 19th and early 20th century as a means of 
intellectual stimulation for the general public - 
a tradition that  has tapered off with the rise of onli-
ne publications. The aspiring chess amateur would 
reconstruct the  printed position using their chess 
set and spend hours trying to solve it in the confi-
nes of their private  study. The stipulation of the stu-
dy is given by Troitsky: it is white to move (the play-
er with the white  pieces - us) and draw. Drawing in 
chess amounts to a stalemate in a rhetorical deba-
te – neither side  wins nor loses. The result is equ-
al. There are many ways for such a result to occur 
in chess but this study  uniquely demonstrates how 
the white army manages to escape defeat. 

At first glance, the game is over for the white 
army. The black army's superiority is evident by the  
seemingly unstoppable momentum of the two con-
nected pawns in their path to promotion. It is only  
the existence of those pawns which poses a pro-
blem for White. If those pawns vanished, the resul-
ting  position is a well-known theoretical draw. This 
is because there is insufficient material and dyna-
mic imbalance to facilitate checkmate from either 
side with the best play. Furthermore, if White were 
to hypothetically sacrifice their rook in exchange for 
both pawns, the resulting king and bishop versus 
king  and rook endgame is also drawn. Herein lies 
the first clue of the study: the player commanding 
the  white army must devise a plan to eliminate 
both of the enemy pawns. Such thinking normally 
occurs in  seconds for the advanced player but the 
difficulty of such an endgame study cannot be  un-
derappreciated by the casual observer. 

Despite the harrowing task, it is made clear to 
the reader that Troitsky devised a clever respon-
se - a sequence of musical notes that will deliver 
a resonant tune. Now that an abstract plan has been  
formulated, the solver must now consider how this 
plan should be implemented.

For those who would like to contemplate the 
position further, the author asks that they pause 
here and  consider how they would go about solving 
the study. Note: This high-level study does require 
the solver to see at least a few moves ahead. 

1.♖h1♜e1

This comes to mind for any club player, but here is 
where the music begins. 

2.♖f1!!

The violinist smashes his instrument before the au-
dience - yet the music plays on

2. ...♜xf1

Obviously, Black asks White to prove their point.

3. Bxe3

 
     
     
     
     
♔    
     
♚    
  ♖  


 
     
     
     
     
♔    
     
♚    
  ♜  


The first enemy pawn falls.Here is actually where 
the advanced player takes up the tune - meaning 
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that  they would already be attempting to solve this 
position in their head without having made the first  
move.

What must be made clear is that by sacrificing 
the rook, White glues the black rook to the defen-
se of the  remaining pawn on f2. If the rook moves 
from its post, White escapes from the clutches of 
defeat by  capturing the Black's last asset. Of course, 
any ambitious opponent will insist that White pro-
ve their  understanding of the position since both 
genius and idiocy factor into the result. From here, 
two main  paths must be considered. 

Path 1 consists of a shuffle between the kings. 
Like two nervous teenagers at a high school dance, 
the  kings nervously pace before each other - trying 
to mimic each other's movement. Whichever file  
(column) the black king is on, the white king must 
stand on the same file or else White loses. This is  
because the white king must never become vulne-
rable to a timely check from the black rook which  
would allow Black to promote the pawn and force 
White to give up their king’s last defender.  

White uses the enemy king as a shield from the 
rook: 

a. 3. ...♚b2 4.♔b4♚c2(4. ...♚a2 5. ♔a4!)  
5. ♔c4♚d1 6.♔d3 ♚e1 7. Bd2+ ♚d18.Be3=

The black king attempts to rush to the defense of the 
pawn but is kept away by the white army. This  goes 
to show that the king plays an important role in the 
endgame - a point missed by most beginners. 

Path 2 involves a similar motif as path 1 - except 
Black cleverly attempts to get the same position but  
with White to move. Black, realizing that accepting 
the free rook will inevitably lead to a draw, may  in-
stead play...

b. 2. ... ♜a1 3. Bxe3! White insists. 3. ... ♜xf1

Now, we have the same position but with White to 
move. The white king must remain where he is or  one 
of two events will result in White's defeat: 

1. The black king will reach the enemy pawn 
2. The black rook will move with check 

White passes back the move to Black while depriving 
the black king of access to the b2 square. The  resulting 
situation may seem familiar…

4. Bd4! ♚b1 5. ♔b3! and we enter the same 
royal shuffle

Although the solution may seem tedious, the language 
required to succinctly interpret the study is  beyond 
the scope of this article. The author has also exercised 
brevity to avoid overburdening the casual  reader. 
Simply put, the melody begins with a loud bang and 
fades into a melancholic shuffle between  the lonely 
monarchs. White escapes their fate in the midst of 
the chaos - leaving the black army in a  tangled mess. 

A lasting tribute to Troitsky's legacy may be 
exemplified by the fact that some of his studies elu-
de the  computational power of modern chess so-
ftware. In other words, some of his studies cannot 
be solved  by modern computing technology; the 
solution must be fed piecewise before the computer 
starts to play the correct moves. The depth of abs-
tract thought separates man from machine. As the 
presence of  artificial intelligence seeps into aca-
demia and the public consciousness, one must ap-
preciate instances  when human creativity remains 
unmatched. It is Alexey Troitsky whom we should 
thank for composing an elegant study whose melo-
dy echoes loudly in its chaotic beauty.

Due to the process of elimination, White must consi-
der what to do with the bishop. Believe it or not,  only 
one move draws:
 
     
     
     
     
♔    
     
♚    
  ♖  
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WERONIKA SZYMONIK

PIONOWO

1. Lis żyjący w azjatyckich górach
2. Doniosły/ dostojny/ dumny/ wzniosły
3. Krótki utwór literacki pisany prozą
4. …Grubera – Martina to zespolenie mię-

dzy nerwem łokciowym i pośrodkowym
5. Częściowe lub całkowite ograniczenie 

zdolności do czynności prawnych
6. Wzrost napięcia mięśni w stanie spo-

czynku, szczególnie przy opryszczko-
wym zapaleniu mózgu

14. odpowiedzialny za żagle, liny i konser-
wację jachtu

15. zabawka odbijająca różnokolorowe 
szkiełka

18. gra planszowa, ma wersje Pojedy-
nek i Zaginione Kopalnie

20. Amerykański Staffordshire terier
22. stary mebel lub obraz
23. monomer stosowany do otrzymania 

poliamidów
25. bezpośredni podział jądra przez przewę-

żenie

POZIOMO

1. Nauka o zasadach klasyfikowania orga-
nizmów

2. Cukrzycowa lub alkoholowa
3. Mieszkanka Uzbekistanu
4. … i Kokosz
8. deszczowy lub iglasty
9. stuletnia lub secesyjna
10.  …otwórz się!
11. olej używany w kuchni, w temperaturze 

pokojowej jest ciałem stałym
12.  księżyc Plutona
13.  Bóg strzegący Tęczowego Mostu w mito-

logii nordyckiej
16. Marciniak lub Orman
17.  zagęszczona mieszanina paliwowa 

stosowana w bombach zapalnikowych
19.  pustynia w Chile
21.  przewóz towaru rzekami, dawniej
22.  tzw. ,,leniwe oko”, osłabienie widze-

nia w jednym oku
24.  inaczej grupa chorób nazywanych rybią 

łuską
26.  okręg administracyjny Turcji
27. gruba moneta srebrna bita lub przekąska

Nagroda: Stetoskop

Prawidłowe odpowiedzi, podpisane 

imieniem i nazwiskiem, przesyłajcie na 

adres jolka@pulsum.pl do 27.01.2022 

wraz z dopiskiem „Krzyżówka”.

Ze wszystkich nadesłanych zgłoszeń 

wylosujemy zwycięzcę, który otrzyma 

stetoskop. Będzie nam również bardzo 

miło, jeśli zgodzicie sie na zdjęcie przy 

odbiorze nagrody! 

Za praw
idłow

e rozw
iązanie krzyżów

ki
z num

eru 221 „Pulsu U
M

” nagrody otrzym
ują:

M
arta Lew

andow
ska – stetoskop

H
asło: BO

N
U

M
 D

IEM
 N

ATALIS JESU
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 nagród jest Sklep dla Lekarza. 
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– Dlaczego żona hazardzisty nie może wyjechać 
    z garażu?
– Bo mąż zastawił bramę.

Dlaczego piraci wożą na statku grabie?
– Żeby grabić wyspy.

Jak dzielimy limfocyty?
Na limfocyty T i limfocyty tamte.

– Kochanie, czy ty dorabiasz sobie po cichu,
sprzątając? 

– Co ci przyszło do głowy?
– Znów widziano cię z jakąś szmatą!

Dziewczyna i chłopak siedzą na ławce obok starsze-
go pana. Dziewczyna mówi do chłopaka:
– Boli mnie policzek.
Chłopak całuje ją w policzek i pyta się:
– Już lepiej?
– Tak lepiej.
Starszy pan przygląda się temu.
Po jakimś czasie dziewczyna znowu odnosi się do 
chłopaka: – Bolą mnie usta.
Chłopak całuje ją w usta.
– Już lepiej?
– Tak lepiej.
Wtem przerywa im starszy pan i pyta chłopaka:
– A leczy pan może hemoroidy?

Przychodzi Putin do wróżki i pyta co jego i Rosję cze-
ka w 2025 roku.
A wróżka na to, że będzie wojna z Polską...
– Nudy, nudy – odpowiada Putin – Ty mi więc lepiej 
po- wiedz po ile będzie w grudniu euro w Moskwie!
– A po 5 złotych – odpowiada wróżka.

Dwie babcie – straszne sklerotyczki – poszły do kina. 
Po seansie na ulicy spotykają trzecią.
Ta pyta: „Na czym byłyście?”
– No...to..takie...z ziemi sterczy do góry...
– Słup?
– Nie, nie... Żywe...
– Drzewo?
– Nie, mniejsze...
– Kwiat jakiś?
– Tak, tak... Czerwony taki...
– Tulipan?
– Nie, nie... Kolce, kolce ma...
– Róża?
– Ooooo, właśnie! Róża! Róża, na czym byłyśmy?

– Co zdajemy w tej sesji?
– Zdajemy sobie sprawę, że nic nie umiemy.

Co to jest: dwóch chirurgów i EKG? 
Podwójnie ślepa próba.

Dlaczego w Chinach nie radzą sobie z chorobą Par-
kinsona? Bo zakazane są inhibitory MAO.

Jak zrywają medycy?
– Jesteś dla mnie jak chromatyda siostrzana w ana-
fazie mitozy.
– To znaczy?
– Musimy się rozejść.

Dlaczego spóźniłem się na uczelnię? Uderzyłem gło-
wą o kant poduszki i straciłem przytomność na dwie 
godziny...

Cytaty wielkich ludzi: „Obiad” – Mama

Twoja stara nosi torebki od Bowmana.
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POSŁUCHAJCIE PODCASTU 
TWORZONEGO PRZEZ 
REDAKTORÓW PULSU!

SPOTIFY, APPLE PODCASTS I GOOGLE PODCASTS 
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sklepdlalekarza.com
Junikowska 64 Poznań

tel.: 61 670 31 96 lub 61 810 75 01 
sklepdlalekarza.com/dlastudentow
we speak english @sklepdlalekarza


