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Listopadowy numer „Dwukropka” poświęcony jest przemijaniu. Artykuły przypominają o marności 

rzeczy i kruchości ludzkiego życia, o tym, że cierpienie jest integralną częścią ludzkiego życia. Nie jest 

to jednak numer smutny; na pewno zainteresują Was wywiady z bardzo ciekawymi Osobami, które 

zgodziły się opowiedzieć o swojej pracy i życiu.

Zapraszamy do poznania Pana dr. Krzysztofa Woźniaka, medyka sądowego, dzięki któremu dowiecie 

się, co to jest wirtopsja i kto najdłużej czekał na tomograf.

Specjalnie dla nas Pani Oliwia Buchwald – Zięcina opowiedziała, jak powstrzymuje czas.

Ojciec Karol Amroż podzielił się informacjami i refleksjami na temat śmierci.

Czy można być nieśmiertelnym? Na to pytanie odpowiada Martyna Chaniecka.

Dawid Kuchno zaświecił latarnie umarłych.

Maja Bojm napisała o trupich farmach.

Kacper Gawlikowski i Mateusz Tischner znowu jadowicie… o botulinie.

Gdzie szalał Jack the Ripper - sprawdziła Kasia Pażucha.

Jak zginął Człowiek z Tollund – nasza reporterka Sonia Pomarańska wyjaśni wszystko.

Poza tym na zachodzie bez zmian.

Jesień już, Panie, a ja nie mam domu… 

Autorką listopadowej okładki jest Hanna Sajecka – Vanitas vanitatum…

Numer grudniowy i styczniowy będzie połączony – temat to: Koniec i początek, a może początek 

i koniec?

Informujemy, że autorki tłumaczenia wiersza „October dawn” były dwie, a nie, jak mylnie podaliśmy, 

jedna. Wiersz świetnie przetłumaczyły: Basia Kępińska i Hania Sajecka. Przepraszamy Hanię!

Zapraszamy do lektury

Zespół redakcyjny
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“Współczesna poezja polska to nekrologi”

Maja Bojm

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki to wybitny polski poeta współczesny. Urodził się 12 listopada 1962 roku 

w Wólce Krowickiej koło Lubaczowa. Dzieciństwo i młodość spędził w okolicach Przemyśla i dorastał 

na pograniczu języków i kultur – ukraińskiej i polskiej, co można dostrzec w jego twórczości. Ukończył 

filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie, gdzie obronił pracę magisterską o „Życiu literackim 

w XVII-wiecznym Lwowie”. Mieszka w Warszawie.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, np. Nagrody 

Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Miasta Gdynia za tom 

„Piosenka o zależnościach i uzależnieniach”. Jego utwory cieszą 

się popularnością zarówno wśród młodego jak i średniego 

pokolenia. Jest artystą tworzącym w sposób unikatowy. 

Łączy On w swej poezji nie tylko fascynację konceptyzmem 

(główny prąd w poezji baroku, cechujący się dążeniem do nieustannego zadziwiania, zaskakiwania 

i zaszokowania czytelnika), marinizmem (strategia poetycka mająca na celu dobór jak najbardziej 

skomplikowanej formy w celu zaskoczenia czytelnika), ale także nadaje swoim wierszom muzyczność 

i nacechowanie filozoficzne. Jest to poeta niepowtarzalny, bardzo oryginalny.

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki bezustannie opisuje granice duszy, w swych wierszach często porusza 

temat śmierci. W jego poezji występują motywy cmentarza, kości i trumny. Charakteryzującą się cechą 

wierszy poety jest powtarzalność. Tomiki artysty to właściwie poematy, z powracającymi frazami, 

zdaniami, słowami, które czasem zazębiają się tworząc łańcuch utworów, czy też — jak to jest w tytule 

najsłynniejszego tomu — piosenkę. Między innymi ten nawrót myśli kształtuje specyficzny nastrój 

niepewności, niepokoju. Wśród czytelników fascynujących się tą poezją znalazł się także noblista - 

Czesław Miłosz, który osobiście nagrodził poetę.

Jego utwory są pełne charakteru, dzięki czemu są fascynujące dla odbiorcy.

W swoich utworach poeta głównie nawiązuje do trzech tematów. Najpierw jest to choroba fizyczna 

i psychiczna osób najbliższych – matki, krewnych, przyjaciół oraz brutalny obraz umierania, gdzie poeta 
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nawiązuje do tragicznej śmierci swojej matki. Drugi temat to cielesna tożsamość podmiotu tej liryki. 

Dycki swoje miłosne wiersze osadza w niezwykle wyrazistej, ale trudnej do dyskursywnego opisania 

filozofii ciała. I unosi się nad miłością nieusuwalny cień śmierci- większość kochanków bowiem umiera 

młodo i tragicznie. Trzeci temat to rodzinne i przyjacielskie prowincjonalne (z okolic Przemyśla) życie 

codzienne, oddane ze znawstwem jego trudno uchwytnych psychologicznych nawyków, obyczajów, 

zbiorowych kompleksów.

Te trzy tematy splatają się w poezji Tkaczyszyna-Dyckiego, tworząc od pierwszego do ostatniego 

tomiku zawikłany, piękny i mroczny koncert.

Najbardziej znane utwory:„jesień już Panie a ja nie mam domu”, „jesień już Panie daleko stąd”, 

„w lubelskich domach publicznych moich przyjaciół”.

Eugeniusz Tkaczyszyn - Dycki

* * * [jesień już Panie a ja nie mam domu]

jesień już Panie a ja nie mam domu

i coraz trudniej o siebie (w sąsiednim

pokoju umiera moja matka) kiedy

wracam z dyskoteki biblioteki apteki

taki już jestem: grzeszny lepki

od grzechu powiadają ci

którzy widzieli mnie wczoraj

rzuconego między psy

i kamienie i wyrywającego się jednemu

z nich na gwałt do owej dyskoteki

biblioteki apteki za którym wszakże poszedłem

najdalej wykupując dla matki zastrzyki

przeciwbólowe
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„Żywym na przestrogę, zmarłym ku pamięci”

Dawid Kuchno

Jest taki miesiąc w naszym kalendarzu, który przypomina o przemijaniu. Jest to listopad. Może dlatego, 

że rozpoczynają go dni pamięci o tych, którzy odeszli. Zastanawiamy się wtedy: „Co po nas zostanie, 

a co zostało po naszych przodkach?”.

Czy spotkaliście się z wyrażeniem „Latarnie umarłych”? Brzmi makabrycznie, ale w rzeczywistości tak 

nie jest! Były to kamienne lub ceglane budowle w kształcie filara lub wieży, w których źródło światła 

stanowił kaganek. Ich lokalizacja nigdy nie była przypadkowa – zawsze związana była ze śmiercią lub 

chorobą. Po latach stawiano je również, aby dawały orientację w terenie.

W Polsce najwięcej takich latarni możemy zobaczyć w Krakowie. Zwykły przechodzień nie zwraca 

na nie uwagi, gdyż większość z nich wygląda jak zwyczajna kapliczka. Są one porozrzucane po całym 

mieście.

Najstarsza i najcenniejsza z nich znajduje się przy ulicy Kopernika, w pobliżu kościoła Św. Mikołaja. 

Mierzy ona około 4 metry i jest jedyną oryginalną latarnią, która w bardzo dobrym stanie przetrwała 

próbę czasu. Przy tej samej ulicy ujrzymy jeszcze jedną latarnię, która wskazywała drogę do klasztoru 

Karmelitanek.

Następna latarnia stoi przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Wysockiej. Podobno istnieje ona ponad 

250 lat; miała wskazywać drogę do Opactwa Cystersów w Mogile. Taka samą rolę pełniła znajdująca 

się przy al. Pokoju latarnia słupowa. W 2001r. w wyniku przebudowy pobliskiego skrzyżowania 

została ona przeniesiona.

Inny przykład latarni słupowej spotkamy na rogu ul. Grodzkiej i ul. Św. Gertrudy. Wcześniej znajdowała 

się ona na nieistniejącym już cmentarzu dla weneryków i kościele Św. Sebastiana.

Na terenie dzisiejszego Parku Krakowskiego usytuowana jest latarnia umarłych, której zadaniem było 

pokazanie drogi w kierunku Łobzowa i kopca Esterki.

Oddalając się od centrum w kierunku Dębnik, natkniemy się na tzw. Słup Dębnicki oraz Latarnię 

Ludwinowską. W przeszłości stały one przy Trakcie Tynieckim i miały kierować do Bramy Skawińskiej. 

Ciekawostką jest fakt, że przy okazji badań archeologicznych i przeniesieniu w 2009r. Słupa Dębnickiego 

w kierunku ul. Konopnickiej natrafiono na pozostałości dawnego cmentarza cholerycznego.

Oczywiście wymieniłem tylko niektóre z zachowanych do dnia dzisiejszego latarni umarłych. Jeśli 
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kogoś zainteresuje ten temat, to w słoneczny dzień można wybrać się spacerkiem po swojej okolicy 

i poszukać takich budowli. Do prawie wszystkich można bez problemu dojechać autobusem lub 

tramwajem.

Latarnia przy Alei Pokoju Latarnia przy kościele św. Mikołaja

Latarnia przy św. Gertrudy Latarnia w Parku Krakowskim
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Ta noc może być ostatnia

O śmierci i umieraniu dla „Dwukropka” mówi o. Karol Amroż

Rozmowę przeprowadziła Ewa Kmiecik

Ludzie boją się śmierci. Jak sądzisz, czy zakonnikom łatwiej oswoić temat umierania? Czy też 

w obliczu śmierci każdy człowiek odczuwa zrozumiały lęk?

Lęk przed śmiercią jest czymś naturalnym. Każdy z nas boi się tego najważniejszego momentu, jakim 

jest opuszczenie tego świata i, jak wierzymy, przejście do innego. Co tam będzie? co zobaczymy? 

czy to, w co wierzyliśmy na ziemi jest prawdziwe? Czy spotkamy 

naszych bliskich? – to pytania, których odpowiedzi nie znamy, ale 

tylko wiara może przyjść nam z pomocą. Jako zakonnicy nieustanie 

żyjemy w tajemnicy śmierci. Chociażby świadomość, że po tych 

korytarzach, którymi chodzimy, chodziły na przestrzeni wieków 

pokolenia zakonników, na miejscu w kaplicy czy refektarzu też 

prze wieki siedzieli bracia, a dzisiaj siedzę ja i przyjdzie kiedyś 

ktoś inny. Wraz z nami przebywają bracia starsi, chorzy, którzy 

odchodzą do Boga - to sprzyja świadomości, że śmierć jest blisko. 

Wspominanie braci, którzy już umarli, w naszych rozmowach też 

sprzyja nieustannemu odczuwaniu bliskości śmierci. Każdego 

dnia na zakończenie dnia zakonnik odmawia modlitwę, a czyniąc znak krzyża, wypowiada słowa:  

„noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech mi da Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch święty”. To 

przypomnienie, że ta noc może być ostatnia. 

W czasie obiadu wyczytywany jest brat, którego rocznica śmierci w tym dniu przypada ( w ciągu 

ostatnich 100 lat.), a następnie przed posiłkiem odmawiamy modlitwę za zmarłych. Życie zakonne to 

przypomnienie o czuwaniu. 

Mimo wszystko nie da się być przygotowanym na ten moment. Bo zawsze jest jeszcze nadzieja, że jutro 

znów będę mógł wstać i podjąć niedokończone dzień wcześniej obowiązki, że będę mógł spotkać się 

ze znajomymi czy ludźmi, do których zostałem posłany. Lęk jest czymś naturalnym, bo przecież sam 

Chrystus przed śmiercią odczuwał lęk, więc tym bardziej człowiek. Ważne, by żyć zawsze w zgodzie 

ze sobą i w miarę możliwości z innymi ludźmi w wierze, że kiedyś zdam sprawę ze swego życia na 

Sądzie Bożym. 
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Jak wygląda pożegnanie współbrata? Czy jest specjalna ceremonia, obrzędy?

Kiedy zakonnik umiera w klasztorze w swojej celi, jeśli jest w agonii, to bracia nieustanie 24 godziny na 

dobę czuwają przy nim, odmawiając różaniec i modlitwy przy konających. Kiedy brat umrze, to rozlega 

się dzwon i bracia gromadzą się przy łóżku zmarłego; Przeor 

rozpoczyna modlitwy, które trwają aż do przyjazdu zakładu 

pogrzebowego. Wraz z ciałem zmarłego przekazuje się 

habit i biały płaszcz zakonny, aby ubrano w nie zakonnika. 

W czasie wyniesienia ciała trwają modlitwy. W dzień 

pogrzebu przywozi się brata do kościoła, a na przywitanie 

ciała z trumną wychodzą do drzwi kościoła wszyscy bracia. 

Jeśli zakonnik umiera w szpitalu, to w momencie śmierci 

bracia gromadzą się na modlitwę w kaplicy klasztornej 

i odmawiają modlitwy za zmarłych, a następnie habit z białym płaszczem zanosi się do kostnicy, aby 

ubrać w nie ciało. W dniu pogrzebu na Mszy św. na trumnie zmarłego leży historyczny szkaplerz 

materiałowy, który od wieków kładzie się na trumnach zakonników. 

Co dzieje się z rzeczami osobistymi braci? 

Po śmierci Ojciec Przeor wchodzi do celi zakonnika i przeglądając jego rzeczy, niektóre przekazuje 

najbliższej rodzinie (pamiątki rodzinne, zdjęcia rodzinne), pozostałe (kazania, listy, dokumenty) 

archiwizuje się i przekazuje klasztornemu archiwum. 

Gdzie chowani są karmelici?

W miejscach, w których mamy klasztory, są również cmentarze, gdzie znajdują się nasze grobowce 

zakonne. Brat spoczywa w tym grobowcu, który znajduje się najbliżej klasztoru, w którym umarł. 

Bardzo dziękuję za podzielenie się informacjami i refleksjami.
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,,Na zachodzie bez zmian”.

Maximilian Żmuda

,,Na zachodzie bez zmian” to niemiecki film w reżyserii Edwarda Bergera, który miał ostatnio premierę na 

platformie Netflix. Jest to ekranizacja książki Ericha Marii Remarque`a o tym samym tytule (Im Westen 

nichts Neues). Książka była już ekranizowana wcześniej, w 1930 oraz 1979 roku. Tegoroczny film 

jest jednak pierwszą ekranizacją niemieckojęzyczną, co 

ma duże znaczenie, ponieważ opowiada o niemieckich 

żołnierzach w czasie I wojny światowej.

Jest rok 1917, młody Niemiec Paul Bäumer wraz 

z kolegami właśnie skończył liceum i bierze udział 

w naborze do wojska, po czym zostaje wysłany na front 

zachodni, aby walczyć z siłami francuskimi. Młodzieniec 

nie może się doczekać, w końcu w szkole mówiono mu 

o honorze i zaszczycie związanym z walką za Niemcy, 

Boga i Cesarza. Paul jednak szybko staje twarzą w twarz 

z rzeczywistością. Młodzi, niedoświadczeni żołnierze 

wysyłani są na front jako mięso armatnie. Na ekranie 

widzimy ogromne straty zarówno po stronie niemieckiej 

jak i francuskiej. Film ten opowiada o bezsensie wojny i niepotrzebnej śmierci młodych ludzi, którzy 

poszli na wojnę tylko po to, by umrzeć.

Jest to film pełen kontrastów. Najpierw widzimy wesołych licealistów, pragnących chwały wojennej 

i chętnych do walki, co później zmienia się w tych samych ludzi walczących o przeżycie, odczuwających 

strach i zmuszonych do zabijania. Widzimy również olbrzymią różnicę pomiędzy zwykłymi żołnierzami 

a dowództwem. Podczas gdy pierwszym jest zimno, są głodni i brodzą w błocie, ci drudzy jedzą obfite 

posiłki w czystych pokojach, podejmując decyzje o losach setek ludzi.

W filmie możemy zobaczyć niemieckich żołnierzy zarówno w brutalnych, realistycznych walkach, jak 

i na łonie natury, rozmawiających ze sobą w spokojnych momentach. Sceny pokazują okrucieństwo 

i horror wojny, o czym zresztą mówi nam tytuł filmu ,,Na zachodzie bez zmian”. Na froncie nic się nie 

zmienia, ludzie giną, przychodzą nowi i tak w kółko. Machina wojny trwa.

W filmie mamy do czynienia z bardzo dobrą grą aktorską. Aktorzy grający młodych żołnierzy bardzo 
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dobrze pokazują przemianę bohaterów, od podekscytowania do żalu, strachu i niemocy. Film jest też 

bardzo dobry ze strony technicznej, sceny walki są realistyczne; reżyser świetnie zadbał o szczegóły 

takie jak np. dialogi (Niemcy mówią po niemiecku, a Francuzi po francusku, a gdy spotykają się razem, 

mają tłumaczy).

Według mnie jest to film naprawdę godny polecenia. Jest realistyczny, mocny oraz dobrze obrazuje 

fakty z I wojny światowej. Wywarł na mnie duży wpływ, ponieważ świetnie pokazuje bezsensowność 

wojny, przy czym równocześnie mówi o potędze propagandy oraz władzy jednostki nad tysiącami 

ludzi. Ocena końcowa: 8/10

Czy można być nieśmiertelnym? Historia HeLi

Martyna Chaniecka

Henrietta Lacks, nazywana przez naukowców HeLa, urodzona w 1920 roku w Wirginii, była czarnoskórą 

kobietą, która pracowała jako robotnica na plantacji tytoniu. Kiedy miała 31 lat, zachorowała na raka 

szyjki macicy. Zgłosiła się do szpitala, w którym bez jej wiedzy pobrano z ciała fragment tkanek. Tkanki te 

zostały przekazane do badania George’owi Geyowi. Człowiek ten od wielu lat, w trakcie swojej kariery 

zawodowej, próbował hodować komórki poza organizmem człowieka. Henrietta umarła w szpitalu, 

a jej komórki pobrane przez lekarzy zaczęły się same mnożyć. Była to pierwsza linia, wywodząca się 

z komórek raka szyjki macicy, nieśmiertelnych komórek (uważane za nieśmiertelne, z uwagi na zdolność 

do nieskończenie wielu podziałów mitotycznych). To odkrycie cieszyło się wielkim zainteresowaniem 

ze strony lekarzy i naukowców z różnych stron świata. Próbki materiału biologicznego pobranego od 

Henrietty Lacks trafiały do laboratoriów na całym globie. Można powiedzieć, że to one były jedną ze 

znaczących rzeczy, które przyczyniły się do rozwoju medycyny. 

Komórki linii HeLa, bo tak je nazywano, były wykorzystywane, np. do badania oddziaływania 

promieniowania po wybuchu bomby atomowej, badania nad zapaleniem wyrostka robaczkowego 

i trawieniem laktozy, badania toksyczności produktów kosmetycznych. Dzięki nim ujawniono, jaki 

receptor służy SARS-CoV-2 do wnikania w ludzkie komórki. Komórki te były zakażane praktycnzie 

wszystkimi patogenami, jakie istnieją, łączone z komórkami roślinnymi i zwierzęcymi, brały udział 

w robieniu leków na białaczkę, hemofilię, grypę i chorobę Parkinsona. W ogromnym stopniu przyczyniły 

się do powstania między innymi: szczepionki przeciwko polio, wirusowi HPV i SARS-CoV-2, leków 
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na AIDS, metody zapłodnienia in-vitro. Komórki linii HeLa były badane na wiele różnych sposobów 

i przyjmuje się, że wykorzystano je na pewno w około 75 tysiącach doświadczeń naukowych, a ta 

liczba nadal wzrasta.

Teraz pora zadać pytanie, czy jeśli komórki Henrietty są nieśmiertelne, to czy ona sama nadal żyje, 

nawet jeśli umarła. Na to pytanie można odpowiedzieć, uwzględniając kilka aspektów. Trzeba 

rozważyć, w jakim sensie człowiek może być nieśmiertelny. Jeśli przyjąć, że pobrane od niej za życia 

komórki żyją i samodzielnie się namnażają, to można stwierdzić, że ona sama w pewnym zakresie 

nadal istnieje. Każda pojedyncza komórka ludzkiego organizmu charakteryzowana jest w nauce 

biologii jako podstawowy element jego budowy, który ma za zadanie budować tkanki, narządy i układy 

ludzkiego ciała. Najistotniejsze w tych rozważaniach jest 

to, że każda komórka organizmu ludzkiego zawiera w sobie 

nośnik informacji genetycznej, jakim jest DNA. To w nim, na 

poziomie każdej pobranej komórki, zapisane są informacje 

genetyczne indywidualizujące dawcę materiału biologicznego 

jako człowieka. I w tym sensie można mówić, że pobrane za 

życia komórki kontynuują ciągłość materiału genetycznego 

nieżyjącego już dawcy. To jednak powoduje, że jest on mimo 

wszystko nieśmiertelny. 

Grono naukowców, w tym mikrobiologów i genetyków, którzy 

pracowali nad badaniem komórek HeLa, przez wiele lat było 

zdania, że te wszystkie doświadczenia i odkrycia możliwe były 

do przeprowadzenia tylko dzięki tym komórkom. Pomijali oni 

w zupełności rolę samej osoby Henrietty Lacks. W kontekście przytoczonych powyżej okoliczności, 

tak naprawdę należy wskazać, że wszystko zaczęło się od żyjącej kobiety Henrietty Lacks, która była 

dawczynią komórek HeLa. To stwierdzenie jako pierwsza wypowiedziała Rebecca Skloot w swej 

książce „Nieśmiertelne życie Henrietty Lacks”. 

Trudno nie zgodzić się z tym poglądem. To Henrietta Lacks wraz z pobranym z jej ciała materiałem 

biologicznym przekazała swój materiał genetyczny. Przekazane w nim zapisy kodu zaczęły się 

replikować, przybierając formę nowej egzystencji, nowego życia. 

 Przeprowadzono nawet śledztwo dziennikarskie na temat tego zagadnienia i ostatecznie stwierdzono, 

że w komórkach należy postrzegać człowieka. Henrietta z jednaj strony była bardzo chora, co było dla 
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niej najgorszym nieszczęściem, ale z drugiej strony uratowała wiele istnień ludzkich. Dla nauki będzie 

na pewno nieśmiertelna, większość postępowych rzeczy w medycynie zaczęła się właśnie od niej.

Henrietta Lacks została pośmiertnie odznaczona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). 

„Żadna martwa kobieta nie zrobiła tak wiele dla żyjących”.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/HeLa; https://pl.wikipedia.org/wiki/Henrietta_Lacks; https://www.medonet.pl/zdrowie/

zdrowie-dla-kazdego,henrietta-lacks--jej-komorki-nie-umarly-i-zrewolucjonizowaly-medycyne,artykul,29674878.html; 

https://www.madreksiazki.uj.edu.pl/aktualnosci/blog/niesmiertelne-zycie-henrietty-lacks/

Zatrzymać i spowolnić czas

Z Panią Oliwią Buchwald – Zięciną, konserwatorem w pracowni konserwacji malarstwa 

Zamku Królewskiego na Wawelu rozmawia Sonia Zięcina

Rozmowę spisały: Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

Jak wygląda droga do zostania konserwatorem ? 

Żeby zostać konserwatorem, trzeba mieć pewne niezbędne cechy, bez których można w tym 

zawodzie łatwo przepaść, przede wszystkim trzeba być osobą cierpliwą, ale także bardzo wymagającą 

wobec samej siebie. W praktyce oczywiście należy ukończyć 

studia na wydziale konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Takie 

wydziały w Polsce funkcjonują w kilku miastach, między innymi 

w Warszawie są także w Toruniu, Gdańsku i oczywiście w naszym 

pięknym Krakowie.

Jak konserwator jest w stanie powstrzymywać czas i sprawić, 

że obrazy są w stanie trwać tak długo? 

Warto zaznaczyć, że konserwator nie jest czarodziejem ani 

wróżką, natomiast oczywiście warsztat konserwatorski jest 

w obecnych czasach bardzo rozbudowany. To wszystko, czego używamy, ma w sobie specjalne 

składniki, które powodują, że procesy starzenia w trakcie konserwacji i później już w obiektach, które 
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wędrują na ściany, są bardzo spowolnione. Używamy specjalnych werniksów, które uzbrojone są 

w specjalne filtry mające blokery na światło dzienne i światło UV i dzięki temu nie ulegają procesom 

żółknięcia.

Czy są zabytki, których już niestety nie da się odzyskać? 

Dzieła sztuki ulegają różnego rodzaju zniszczeniom, to są zniszczenia fizyczne, chemiczne, ale 

najbardziej drastyczne są jednak zniszczenia mikrobiologiczne . W sytuacji, w której uszkodzeniom 

mikrobiologicznym ulegnie struktura drewna, szkodniki drewna potrafią tak dystrybuować strukturę, 

że zamienia się ona w pył. To są obiekty, których niestety nie jesteśmy w stanie uchronić i przywrócić 

ich „do życia”.

Czy konserwatorzy mają dużo prywatnych klientów? 

Trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ konserwatorzy pracują w różnych 

dziedzinach i w różnych formach. Konserwatorzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale także 

mogą być zatrudniani w firmach u osób, które taką działalność prowadzą; również mogą być związani 

z różnego rodzaju instytucjami takimi jak np. muzea, klasztory, kościoły. 

Kiedy konserwacja zabytków zaczęła się na rynku pojawiać i ten zawód stał się bardziej rozpoznawalny?

Sam fach konserwatora istnieje już od momentu, od którego istnieją dzieła sztuki. Często już 

w starożytności te obiekty, które podlegały uszkodzeniu, zostawiały naprawiane . Obecnie konserwacja 

to nie tylko umiejętność naprawy, przemalowania czy przerysowania obiektu, to przede wszystkim 

zawód, który wymaga studiów wyższych, po ukończeniu których jesteśmy konserwatorami różnych 

branży. Na Zamku Królewskim na Wawelu pierwsze jednostki konserwatorskie powstały już w latach 

dwudziestych dwudziestego wieku, a sam wydział konserwacji i restauracji dzieł sztuki powstał 



13

w 1920 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Natomiast konkretnie pracownie konserwacji 

malarstwa i rzeźby powstały na Wawelu po II wojnie światowej. 

Czy w Pani zawodzie trzeba mieć zdolności plastyczne, wiedzę chemiczną etc. Da się takie 

umiejętności wypracować z czasem? 

Konserwatorzy muszą mieć wiedzę interdyscyplinarną w różnych zakresach. Muszą mieć podstawy 

chemii, fizyki, jednakże przede wszystkim muszą to być osoby mające talenty plastyczne, dzięki którym 

są w stanie jak najbliżej odtworzyć obraz i zbliżyć się do tej techniki, w której pracował twórca danego 

dzieła. Uważam, że może oczywiście ten talent wypracowywać. Nawet osoby średnio utalentowane 

plastycznie, gdy mają w sobie dużą determinację i pracowitość, są w stanie dojść do perfekcji, która 

pozwoli ten zawód wykonywać. 

Wiemy, że pracuje Pani także w muzeum. Na czym skupia się Pani zawód w tym miejscu? 

W muzeum zajmujemy się konserwacją obiektów, ale nie tylko! Prowadzimy także działalność 

nazywaną konserwacją prewencyjną - przede wszystkim chodzi o zabezpieczenie warunków dla 

obiektu. Dbamy o odpowiednią temperaturę, wilgotność, badamy także zanieczyszczenie powietrza 

pod różnymi względami (pyły, grzyby, bakterie). Warto wspomnieć, że liczba osób, która wchodzi 

do danych sal, powoduje, że zanieczyszczenia w tych miejscach są wyższe. Oczywiście jesteśmy 

wyposażeni w różnego rodzaju sprzęty, takie jak oczyszczacze powietrza, defensory, osuszacze. 

,Jest to sprzęt który powoduje, że filtrujemy powietrze i staramy się żeby zabytki były eksponowane 

w środowisku najbardziej im przyjaznym.
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Kombinezon, który porasta grzybami, czyli co się dzieje z naszym ciałem 
po śmierci

Maria Stoińska i Oliwia Kąpielewska

Każdy z nas zastanawiał się kiedyś, co nas czeka po śmierci. W kulturze, szeroko pojętnej, od zawsze 

pojawiały się domysły na ten temat. Już przed naszą erą ludzie zaczęli identyfikować się z daną wiarą 

i starać się podążać za poszczególnymi wartościami. Jednak czy zastanawialiście się może kiedyś, co 

się dzieje z naszym ciałem, a nie duszą, po śmierci?

Chciałybyśmy wgłębić was bardziej w ten temat, jednak uwaga! nie będzie to artykuł uroczy, do 

przeczytania przy ciepłej herbatce. Jeśli jest to poważny problem, zrezygnuj z dalszego czytania…

chociaż pewnie będziesz żałować.

Kiedy nasze serce przestanie bić, nasze ciało przechodzi przez kilka etapów jeszcze przed całkowitym 

rozkładem;

1. Krew zaczyna spływać do najniższych partii ciała po czasie 8 do 12 godzin. Skóra w tych 

partiach zostaje naznaczona plamami pośmiertnymi [Livor Mortis],

2. Mięśnie naszego ciała kompletnie się rozluźniają, co się nazywa wiotczeniem [Primamy 

Flaccidity],

3. Po 2h-6h mięśnie zaczynają drętwieć i wchodzą w formę stężenia pośmiertnego. Jego 

szybkość zależy od: wieku, płci i środowiska [Rigor Mortis], ciało także zmienia temperaturę, 

zazwyczaj dostosowując się do otoczenia,

4. Ostatni etap to gnicie. W skrócie, bakterie i insekty zaczynają rozkładać nasze ciało 

[decomposition]. Możemy tutaj zauważyć pewną prawidłowość szybkości rozkładu naszego ciała. 

Nazywamy to prawem Caspera; jeżeli inne czynniki mają taką samą wartość, ciało wystawione 

na powietrze rozkłada się 2 razy szybciej niż w wodzie i 8 razy szybciej niż w ciało pochowane 

w ziemi. W glebie o odczynie kwaśnym kości rozłożą się szybciej, w zasadowej mogą przetrwać 

stulecia.

Problemy ze śmiercią współcześnie

Przed rewolucją przemysłową pogrzeby były tanie i skromne. Teraz w gęsto zaludnionych obszarach 

jest coraz mniej miejsc na cmentarze. Co ciekawe, większość dużych miast może zostać bez terenów 

na pochówki w przeciągi wieku, a Londyn nawet szybciej, prawdopodobnie już w 2035r. Oczywiście 

szukamy rozwiązań, jak się odnaleźć w takiej sytuacji. W niektórych krajach istnieją cmentarze 

wielopiętrowe. Inne rozwiązania to:
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• Promesja, czyli liofilizacja ciała – powstaje proch, który może zmienić się w kompost, gdy 

wymiesza się go z tlenem i wodą,

• Eko cmentarze;

• Biodegradowalne trumny,

• Urny, z których wyrastają drzewa,

• Kombinezony obrastające grzybami, czyli infinity burial suit (wiekuisty strój pochówkowy), 

ciało zostaje rozłożone za pomocą grzybów, Kombinezon pomaga w szybszym rozkładzie ciała, 

neutralizuje toksyny w organizmie zmarłego i przenosi składniki odżywcze dla roślin. Grzyby 

z kombinezonu zamieniają je w czysty i wolny od zanieczyszczeń... kompost.

• Złączenie prochów i cement w oceanie jako morski habitant.

Pokrótce mówiąc, zapotrzebowanie na miejsca na pochówki może nas w końcu zmusić do kreatywnego 

wyboru miejsca, w których nasze i bliskich ciała spoczną. Śmierć to nieodłączna część naszego 

istnienia, ale sposoby, w jaki traktujemy ciało, stale się zmieniają.

Tekst powstał na podstawie filmu „Co się dzieje z naszym ciałem po śmierci?”  https://www.youtube.com/

watch?v=mRsa2wb0aTs

Człowiek z Tollund - morderstwo czy rytualna ofiara?

Sonia Pomarańska

Na początku warto zacząć od tego, kim tak naprawdę jest człowiek z Tollund. Jest to mumia odnaleziona 

6 maja 1950 r. na torfowisku niedaleko Silkeborg w Danii. 

Za jego odkrywców uważa się rodzinę z wioski z Tollund, która natrafiła na pochowanego w bagnach 

człowieka całkowicie przypadkiem. 

Do ustalenia czasów, z jakich pochodzi ten człowiek, posłużono się narzędziami, które znaleziono 

wraz z jego ciałem. Szpadle, łopaty czy naczynia gliniane pozwoliły  stwierdzić, że życie człowieka 

z Tollund datuje się na IV wiek p.n.e, co oznacza, że była to epoka żelaza. Jego wiek szacuje się na 

20-40 lat. Bagno, w którym go znaleziono, wykazało tak niesamowite właściwości konserwujące, że 

nie dość, iż ocalało całe ciało wraz ze skórą, to przypuszczano, że znaleziono ofiarę współczesnego 

morderstwa!
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Teorii na temat przyczyny śmierci tajemniczego człowieka 

jest wiele, lecz jedno jest pewne, to właśnie powieszenie 

doprowadziło do jego śmierci. Świadczy o tym bowiem 

stryczek ukręconymi ze zwierzęciej skóry, który znajdował 

się wokół jego szyi. 

Pierwszym założeniem odnośnie do znalezionego mężczyzny 

było morderstwo, co wyjaśnia pojawienie się naukowców 

i policji na miejscu zdarzenia. Tę teorię szybko jednak obaliła 

kolejna, która okazała się być bardziej wiarygodna. Jego 

nietypowe ułożenie ciała pozwoliło na narodziny nowych 

spekulacji o rytualnych obrządkach. Człowiek ułożony był 

starannie w sposób przypominający głęboki sen. Pokuszono 

się nawet o zamknięcie mu oczu i wymodelowaniu ust, 

tak, by sprawiał wrażenie uśmiechniętego. To właśnie pozwoliło badaczom stwierdzić, że to ofiara 

rytualna, gdyż nikt nie zadawałby sobie tyle trudu z ofiarą zwyczajnego morderstwa. 

Kolejną rzeczą, która przybliżyła dzisiejszą cywilizację do odkrycia zagadki przedziwnego 

znaleziska,  było odkrycie nowych, dotychczas nieznanych metod, które umożliwiły ustalenie 

zawartości żołądka ofiary. Za ostatni posiłek człowieka z Tollund uważa się potrawę z gotowanego 

jęczmienia z niewielkim dodatkiem ziaren innych roślin np. lnu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, 

że to zwyczajna potrawa często przyrządzana w tamtych czasach, lecz jedna z tych roślin wzbudza 

szczególne zainteresowanie. Ziarna rdestu szczawiolistnego (łac. persicaria lapathifolia) zostały celowo 

dodane do ostatniego posiłku mężczyzny, a świadczy o tym jej niezwykle rzadkie występowanie. Ta 

roślina jest niejadalnym chwastem, co tylko podkreśla jej znaczenie rytualne. Najczęstsze hipotezy 

mówią, że miało to na celu upokorzenie człowieka poprzez podanie mu posiłku częściowo złożonego 

z odpadków. Ciekawe jest to, że tę roślinę odnaleziono również w posiłku kolejnej ofiary z epoki 

żelaza – tzw. Człowieka z Grauballe, który z kolei został odkryty w 1952 r. 

Kolejnym aspektem, wartym wspomnienia, jest sposób, w jaki ofiara została pochowana. Zamiast 

pochować go w suchej ziemi, jak miano to w zwyczaju, postanowiono pogrzebać go w torfowisku. 

Ponadto było to zjawisko celowe, gdyż tamtejsza ludność znała konserwujące właściwości bagna. 

Być może chcieli, by zabity nie dołączył do swoich przodków w życiu pośmiertnym, tylko aby jego 

ciało pozostało w jednym miejscu i było zawieszone pomiędzy światem żywych i umarłych. 
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Następnym przypuszczeniem był ekstremalny urodzaj, w którym przyszło człowiekowi z Tollund żyć. 

Niektórzy archeolodzy twierdzą, że jego ubogi posiłek mógł ukazywać fakt, że jego cywilizacja zmagała 

się w tym czasie z pewnego rodzaju kryzysem. Jak to zwykle bywa, musiał pojawić się ktoś, kto by te 

tezę obalił. Tą osobą była Nina Helt Nielsen, która zaprzeczyła przypuszczeniom i wystąpiła z własną 

tezą, jakoby ostatni posiłek człowieka z Tollund był prawidłowo dowartościowany odpowiednią 

ilością białek, węglowodanów oraz tłuszczów.  

Patrząc na rozmaite teorie powiązane ze śmiercią i odnalezieniem ciała  człowieka z Tollund, można 

stwierdzić, że było to przełomowe wydarzenie, które pozwoliło nieco bliżej poznać odległą nam 

kulturę. Mimo że to teoria z rytualnymi obrządkami wydaje się bardziej prawdopodobna, to nie należy 

żadnej innej wykluczać. W końcu nikt się nie spodziewał takiego znaleziska, a jednak jesteśmy tego 

świadkami.

Źródło: https://www.krajoznawcy.info.pl/silkeborg-czlowiek-z-tollund-58539

Seamus Heaney

Człowiek z Tollund
Tłum. Stanisław Barańczak

I

Któregoś dnia wybiorę się do Aarhus,

Obejrzeć jego głowę, brunatną

Jak torf, delikatne strąki powiek,

Spiczastą czapkę z futerka.

W tej płaskiej krainie, w pobliżu

Miejsca, gdzie wykopano go z ziemi

Z ostatnią papką z ozimego ziarna

Skrzepłą w żołądku,

Nagiego, jeśli nie liczyć 

Czapki, przepaski i pętli,

Będę stał długo.

Oblubieniec bogini:
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Zacisnęła na jego szyi

Swój naszyjnik, otwarła swój moczar,

Ciemne soki, które go trawiły,

Aż stał się zabalsamowanym świętym,

Skarbem, o który zgrzytnęła łopata

Tnąca torf w bloki, jak komórki plastra.

Dziś jego twarz, cała w plamach,

Spoczywa w Aarhus.

Kim był Jack the Ripper?

Katarzyna Pażucha

Jack the Ripper alias Kuba Rozpruwacz to znany na całym świecie pierwszy seryjny morderca działający 

w okolicach Whitechapel w Londynie w 1888 roku. Jego morderstwa były szeroko opisywane w prasie, 

przez co wywołał ogólnoświatową panikę. 

Z powodu napływu emigrantów do Londynu doszło do przeludnienia oraz zubożenia, a tym samym do 

pogorszenia się warunków mieszkaniowych i możliwości zatrudnienia. Z tego powodu przestępczość 

w rejonie Whitechaple drastycznie wzrosła. W tym samym czasie pojawia się tajemnicza postać Kuby 

Rozpruwacza, dla którego takie warunki były idealne do popełniania morderstw. 

Modus operandi mordercy polegał na atakowaniu znienacka swojej ofiary, którymi były tylko 

prostytutki, następnie podcinaniu im gardła oraz dalszemu okaleczaniu. Do wszystkich morderstw 

Rozpruwacza doszło wczesnym rankiem podczas weekendu lub krótko przed nim, na początku lub 

końcu miesiąca.

Nad śledztwem pracował duży zespół funkcjonariuszy, którzy chodzili od domu do domu, przesłuchując 

łącznie około 2000 osób, z czego 300 przesłuchano, a 80 zatrzymano. Z powodu przeciągającego 

się śledztwa, niezadowoleni z postępów mieszkańcy dzielnicy Whitechapel zorganizowali Komitet 

Czujności Dzielnicy Whitechapel (z ang. Whitechapel Vigilance Committee) Głównym punktem 

odniesienia w śledztwie i szukaniu podejrzanych była niezwykła, chirurgiczna precyzja mordercy. 
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W trakcie śledztwa poproszono chirurga Thomasa Bonda o komentarz dotyczący ran ofiar i sposobie 

ich dokonania: 

“Nie ma wątpliwości, że wszystkie pięć morderstw zostało popełnionych przez tę samą osobę. 

U pierwszych czterech ofiar gardło zostało przecięte z lewej do prawej strony, natomiast zwłoki 

piątej ofiary są zbyt okaleczone, by ustalić kierunek cięcia, jednak obryzganie krwią tętniczą jednej ze 

ścian sugeruje, że głowa kobiety w chwili zabójstwa leżała blisko niej. Wszystko wskazuje, że zabójca 

najpierw powalał swoje ofiary, a następnie podcinał im gardło”

Problemem, z jakim zmagano się w trakcie śledztwa, były fałszywe telefony i listy, w których podawano 

się za prawdziwego mordercę, do dzisiaj mówi się o trzech słynnych listach, nazwanych: „Zuchwały 

Kuba”, „Drogi szefie”, „Z piekieł”. 

Niektóre z wcześniej wspomnianych wiadomości zostały specjalnie wysłane przez dziennikarzy, 

ponieważ zostali przekupieni. Śledztwo nigdy nie doprowadziło do poznania tożsamości sprawcy, 

a morderstwa skończyły się po 12 tygodniach. 

Historia ta miała swoje odzwierciedlenie w późniejszej literaturze, filmach i nie tylko. 

Obecnie postać Kuby Rozpruwacza można spotkać w:

• Sherlocku Holmesie,

• Anime,

• filmie “Kuba Rozpruwacz”

• serialu “Ripper Street” 

• Grze Listy z Whitechapeli innych.

Raczej komputer niż skalpel

Spotkanie z dr. Krzysztofem Woźniakiem opisały: Oliwia Kąpielewska i Maria Stoińska

Człowiek może o sobie powiedzieć bardzo dużo, możemy go poznać dzięki rozmowie, spotkaniom, 

obserwacji jego zwyczajów i upodobań. Warunek jest jeden: człowiek musi być żywy. Czy w takim razie 

wraz ze śmiercią kończy się możliwość przekazywania informacji? Pytanie oczywiście jest retoryczne, 

bo dzięki licznym serialom kryminalnym, kryminałom mnożącym się jak grzyby po deszczu, każdy wie, 

że zwłoki potrafią mówić.
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Spotkanie z Panem dr hab. Krzysztofem Woźniakiem, specjalistą medycyny sądowej z Katedry 

i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozwoliło nam spojrzeć bardziej naukowo 

na pewne sprawy i różnorodne zagadnienia. 

Pierwszym i najważniejszym pytaniem jest: czym tak naprawdę jest medycyna sądowa? Jest ona 

nazywana dyscypliną pomostową pomiędzy naukami medycznymi i tym, co stanowi sobą prawo. 

Można powiedzieć, że jest to forma tłumaczenia zjawisk przyrodniczych, a także medycznych na język 

powszechnie zrozumiały. Jest to bardzo ważne, bo raportów medyków sądowych słuchają sędziowie, 

adwokaci etc. czyli osoby niemające medycznego wykształcenia, a słowo medyka sądowego ma dużą 

moc sprawczą. 

Uprzejmie prosimy naszych czytelników, aby zapamiętali, kim NIE JEST medyk sądowy. Otóż nie jest: 

patologiem i patomorfologiem. Jeżeli ktoś pomyli te słowa, znajdzie się w doborowym towarzystwie, 

nasz Gość uświadomił nas, że mylą się w tej kwestii 

nawet …ministrowie zdrowia, uporczywie nazywając 

medyków sądowych patomorfologami.

Zaczynając historycznie, Pan dr Woźniak na ciekawym 

przykładzie ukazał nam, jak zmieniają się metody 

pracy dotyczące medycyny. Przywołał pewnego 

profesora z Rumunii, który, w przeszłości na szczęście, 

w obecności swoich studentów wieszał się, ponieważ badał kwestie dotyczące powieszeń (jak 

powiedział dr Woźniak: „naprawdę musiał mieć ogromne zaufanie do swojego zespołu”). Jak widać, 

historia medycyny pełna jest odważnych ludzi, którzy dla dobra nauki i postępu swojej dziedziny 

ryzykowali życiem.

Dr Woźniak pokazał nam całe spektrum medycyny sądowej, w tym także ważne współczesne odkrycia, 

takie jak na przykład „wirtopsja”. Jest to „wirtualna sekcja zwłok” – stąd jej nazwa – wirtualna autopsja 

– wymyślona i praktykowana w Uniwersytecie w Bernie, w Szwajcarii, przez dr. Michaela Thali. Jest 

to użycie wysokiej technologii, dzięki której uzyskuje się obraz wnętrza ciała, jego organów i kośćca. 

W połączeniu z rezonansem magnetycznym daje badającemu pełny obraz całego ciała ludzkiego. 

Co ważne, w przeciwieństwie do tradycyjnej sekcji, wirtopsja nie niszczy tkanek, obrazy mogą być 

przechowywane na komputerze i wysyłane w formie plików. Ta nieinwazyjna metoda jest szczególnie 

ważna w przypadkach ofiar, których religia zabrania ingerencji w ciało. Wirtopsja odkrywa wewnętrzne 

rany i krwotoki, pozwala odkryć drogi kuli i ukryte złamania, których tradycyjna sekcja czasem nie może 
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pokazać. Badanie pomaga w obrazowaniu rozprzestrzenia się pocisku, urazów mózgu, lokalizacji kuli 

czy przemian gazowych. Na przykładzie tej genialnej metody można przekonać się, jak potrafią mówić 

zwłoki. Co ważne, wirtopsja pozwala w sposób łatwy i czytelny przedstawić wyniki na sali sądowej.

Ciekawostka – kiedy Katedra Medycyny Sądowej w Krakowie otrzymała najnowszej klasy tomograf 

do pośmiertnych obrazowań, oburzony dziennikarz napisał, że to skandal; żywi pacjenci czekają latami 

na badania, a najnowszy sprzęt jest przeznaczony dla zwłok! Dr Woźniak (doprawdy, nieoceniony!) 

uświadomił go jednak, że ofiary na badania czekały całe swoje życie.

Zobaczyliśmy kilka zdjęć ciał po różnych zabójstwach i przy tym dowiedzieliśmy się, że nasz kraj 

w porównaniu do niektórych na szczęście nie może się „chwalić” wielką liczbą śmierci powstałych 

wskutek zabójstw. W ciągu roku jest to około 10 przypadków. Jednym wyjątkiem był 2020 rok, gdzie 

było ich 20. Okazało się, że w Małopolsce zabójstw jest bardzo mało; nasz Gość wysnuł przypuszczenie, 

że albo to spokojny region, albo szczególnie łatwo skutecznie ukryć w nim ciało…

Dr Woźniak uświadomił nam, że badania obrazowe wspierają omawianą dyscyplinę i są dla niej jednym 

z podstawowych impulsów rozwojowych. Nasz gość porównał to do zbierania grzybów; kiedy widzimy 

jednego grzyba, żeby go zerwać, to oczywiście trzeba się pochylić, a kiedy to zrobimy, widzimy, że 

jest ich o wiele więcej. Tak samo właśnie jest z medycyną sądową; pod lupę jest brana jedna sprawa 

z zakresu badań obrazowych i okazuje się, że wyskakuje kilka różnych innych rzeczy! Trzeba przy 

tym zachować naprawdę zdrowy rozsądek, żeby się między nimi nie rozdrobnić, bo wtedy się nie 

zrobi nic! Jednak trzeba go zachować nie tylko w sytuacji badania. Dr Woźniak, mówiąc o dowodach 
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rzeczowych i związanym z nimi niebezpieczeństwem, opowiedział, jak kiedyś robił sekcję zwłok 

strażnika … magazynu dowodów rzeczowych, który zobaczył butelkę z przejrzystą cieczą; myśląc, że 

jest to alkohol, spożył go i sam stał się następnym dowodem rzeczowym.

Ważną informacją jest, że gdy zostanie już zrobiona sekcja, nie ma możliwości zrobienia jej tak samo 

drugi raz, więc przeprowadzany jest protokół sekcji zwłok, w którym znajduje się część wywodu 

oględzin, opis zmian wewnętrznych i zewnętrznych (musi to być opis tak skuteczny, by ktoś, kto jest 

specjalistą, widział to oczami osób, które były na miejscu) i końcowa opinia (podsumowanie i wnioski). 

Kiedy sekcję zwłok jednak trzeba, z różnych powodów, robić po raz drugi, medycy trzymają kciuki, 

żeby pierwsza była zrobiona pobieżnie, najlepiej, żeby pierwszy medyk był leniwy i nic mu się nie 

chciało, wtedy jest szansa, że druga przyniesie jakieś efekty. Dobrze zrobiona sekcja niszczy bowiem 

bezpowrotnie tkanki i ogólnie obraz ludzkiego ciała.

Nie można zapomnieć o jeszcze jednej rzeczy; mimo że nauka i naukowcy robią wszystko dla dobra 

ludzi, czasem, a może nawet i często, miesza się do nich polityka. Dowiedzieliśmy się, że to ze względu 

na kwestie właśnie polityczne doszło do wielu przekłamań i absurdów przy badaniu ofiar tragicznej 

katastrofy smoleńskiej. Osłabia to wiarę w fakty naukowe i potem mimo potwierdzonych, czasem 

dwukrotnie, badań ludzie nie wierzą w poprawną identyfikację ciał i ustalenia medyków sądowych.

Zakończymy ten oryginalny artykuł słowami Pana dr. Krzysztofa Woźniaka; „W naszej dyscyplinie 

dużo się nie zarobi, ale przynajmniej można być sławnym”.

Informacje na temat wirtopsji czerpałyśmy – oprócz wywiadu! – z http://www.kryminalistyka.fr.pl/

forensic_virtopsy.php

Czy wiesz, że…

Za pierwszy podręcznik medycyny sądowej uznaje się chińskie dzieło „Oczyszczanie ze zła” z XIII 

wieku (Hsi Yuan Chi Lu) opublikowane w 1248 roku. Autorem był Song Ci (lub Song T’zu 1186-1249). 

Jak zaawansowana była medycyna sądowa (w porównaniu z innymi obszarami) w Państwie Środka 

w tych czasach, może świadczyć odkrycie archeologiczne z 1975 roku. W Yummeng w prowincji Hubei 

archeolodzy badający grobowiec Qin odkryli księgę z najstarszym opisem eksperymentu medycyny 

sądowej, datowanego na rok 264-277 n.e.  

To również informacja z powyższej strony.
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Trupie farmy 

Maja Bojm

Pod tą dziwną i przerażająca nazwą kryją się niesamowite badania na temat rozkładu ciał, które 

ułatwiają pracę kryminalistyczną. Jeśli tak jak ja jesteście fanami kryminałów, na pewno Was to 

zainteresuje. Setki lat temu sekcje zwłok uchodziły za profanację, dziś są standardową czynnością 

w bardzo wielu przypadkach. Tego samego nie można powiedzieć o trupich farmach, które pomimo 

dostarczania bezcennej wiedzy, są tematem kontrowersyjnym.

Jako pierwszy na ten pomysł wpadł William Bass, który w 1972 roku założył pierwszą Trupią Farmę. 

Bass bowiem jako wykształcony antropolog niemogący odpowiedzieć detektywom oraz policji na 

pytania dotyczące ciał, zdecydował się wziąć sprawy 

w swoje ręce. Nie znano bowiem wtedy narzędzi 

do odnalezienia całej wiedzy, jakie kryło po śmierci 

ciało. Gdy znaleziono zwłoki, śledczy zwykle określali 

czas zgonu, kierując się posiadaną wiedzą, np. datą, 

kiedy osoba zaginęła. Niestety bardzo często pytania 

pozostawały bez odpowiedzi, które nie były możliwe 

przez słabo rozwiniętą w tej dziedzinie naukę.

William otworzył pierwsza farmę w starej szopie, 

aby badać rozkład ciał. Badał to zjawisko w różnych 

warunkach, starannie notując swoje obserwacje. Już 

w 1980 roku potrzebował więcej miejsca na swoje szybko 

rozwijające się badania. Tak więc na miejscu starego 

wysypiska śmieci utworzono pierwszą Placówkę Badawczą Wydziału Antropologii Uniwersytetu 

w Tennessee zajmującą się obserwacją rozkładających się zwłok. Obecnie wydzielona powierzchnia 

10 000 m2 otoczona płotem i drutem kolczastym przyjmuje około 100 ciał rocznie. Ciała są układane 

w przeróżnych pozycjach i miejscach, a naukowcy obserwują każdy etap rozkładu. Dla przykładu 

naukowcy badają dekompozycje ciała w samochodowym bagażniku, pod wodą lub w przyczepie 

kempingowej. Oczywiście wszystkie ciała wykorzystywane w tych badaniach pochodzą od osób, 

które za życia podpisały dobrowolną zgodę na przekazanie ciała do badań naukowych.
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Placówki jak trupia farma w Tennessee zaczęły się rozrastać. Zaczęto prowadzić badania również 

w Australii. Doprowadziło to do wniosków, że na rozkład zwłok mają wpływ różne czynniki, np. klimat.

Rozkład ciała w USA i Australii znacznie się różni właśnie przez zupełnie różne warunki klimatyczne. 

Australijczycy poza wiedzą, iż klimat ma znaczący wpływ na rozkład ciała, również odkryli, że ręce 

martwych ludzi poruszają się podczas rozkładu znacznie bardziej niż wcześniej sądzono. Przyczyną są 

najprawdopodobniej kurczące się i skracające więzadła.

Na razie placówek takich nie znajdziemy w Europie czy w Azji. Przypuszczam, że to kwestia czasu. 

W Wielkiej Brytanii naukowcy prowadzą na razie obserwacje na rozkładających się zwierzętach.

Trupie farmy zrewolucjonizowały kryminalistykę. Przede wszystkim bardzo pomogły w precyzyjniejszym 

ustalaniu czasu zgonu, wpływu klimatu czy obecności lub braku wody w miejscu pozostawienia zwłok 

na tempo rozkładu. Mikrobiologia również posunęła się naprzód: udało się zidentyfikować wpływ 

rozkładających się zwłok i ich mikrobiomów na lokalne środowisko. Dzięki badaniom prowadzonym 

na trupich farmach jesteśmy dzisiaj w stanie precyzyjnie identyfikować ciała. Dlatego właśnie 

prowadzone są tam szkolenia z zakresu kryminalistyki.

Botulina odmładza czy zabija?

Kacper Gawlikowski i Mateusz Tischner

Jad kiełbasiany, czyli inaczej toksyna botulinowa. Ta trucizna wytwarzana jest w produktach 

spożywczych zakażonych laseczką jadu kiełbasianego. Botulina jest jedną z najsilniejszych trucizn 

przewodu pokarmowego. Wystarczą znikome ilości jadu aby wywołać zatrucie. Wystarczą małe 

ilości, aby powstrzymać czas…

Jak powstaje jad kiełbasiany?

Laseczki Clostridium botulinum wytwarzają przetrwalniki (przetrwalniki: forma spoczynkowa 

umożliwiająca organizmom przetrwanie w niekorzystnych warunkach ), które najczęściej występują 

w glebie. Mogą tam przetrwać wiele lat, natomiast aktywowane są dopiero w środowisku beztlenowym. 

Zarazić się można się także drogą pokarmową poprzez produkty domowej produkcji, które odznaczają 

się małą zawartością soli, azotanów, cukru i występują bez dopływu powietrza, oraz te, które mają 

małą kwasowość. Najczęściej kryteria te spełniają domowe konserwy, weki warzywne, mięsne, rybne 

czy nawet miód.
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Jak zapobiegać?

1. Przechowuj żywność w zalecanych przez producenta warunkach. Zawsze sprawdzaj termin 

przydatności przed spożyciem.

2. Jeśli puszka z żywnością ma wypukłe dno lub słoik wieczko, występuje charakterystyczny syk 

przy otwieraniu lub produkt spożywczy ma zapach zjełczałego tłuszczu – natychmiast go wyrzuć

3. Dbaj o higienę podczas przygotowywania przetworów i pasteryzowania żywności.

4. Mięso przechowuj w zamrażarce.

Objawy zatrucia

Okres wylęgania po spożyciu produktów zawierających toksynę jadu kiełbasianego, wynosi od kilku 

godzin do 2 tygodni. Zazwyczaj objawy występują po 18-36 godzinach od momentu zjedzenia zatrutej 

żywności.

Początkowo występują objawy typowe dla zatrucia pokarmowego takie jak wymioty, nudności, 

biegunka, kurczowe bóle brzucha. Następnie dochodzi do rozwoju następujących objawów 

neurologicznych: suchość w ustach, opadanie powiek, zaburzenia widzenia, światłowstręt, utrudnione 

połykanie, senność lub pobudzenie, zaparcia, trudności w mówieniu, osłabienie mięśni, trudności 

z oddychaniem.

Po wystąpieniu objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ istnieje 

zagrożenie życia.

Ciekawostki:

Pomimo wysokiej toksyczności jad kiełbasiany znalazł zastosowanie w medycynie w szczególności 

estetycznej. Toksyna botulinowa w medycynie estetycznej podawana jest pacjentom w celu uzyskania 

kontrolowanego porażenia wybranego mięśnia lub jego fragmentu. Taki porażony mięsień jest gładki 

i wygląda się po prostu młodziej!

Jad kiełbasiany znalazł też zastosowanie w wojsku jako broń biologiczna. W kwalifikacji broni 

biologicznej zalicza do kategorii A, a więc czynników najwyższego ryzyka, stanowiących potencjalnie 

największe zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość wywołania wysokiej śmiertelności 

i chorobotwórczości.
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Topos vanitas a medycyna estetyczna

Aleksandra Jarecka

Topos vanitas, czyli inaczej motyw przemijania. Na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z medycyną 

estetyczną, natomiast po dłuższym zastanowieniu się, możemy dostrzec pewne zależności. 

Medycyna estetyczna pomaga ludziom utrzymać stan ich skóry w jak najlepszym stanie przez dłuższy 

czas. Dzięki niej często jesteśmy w stanie pozbyć się naszych kompleksów lub je zmniejszyć, co kiedyś 

wydawało nam się niemożliwe. Zarówno kobiety jak i mężczyźni korzystają z takich zabiegów, aby 

przykładowo zniwelować zmarszczki, powiększyć usta czy podnieść kąciki oczu ku górze. 

Topos vanitas łączy się z medycyną estetyczną w sposób naturalny. Zabiegi takiego typu sprawiają, 

że starzenie się naszej skóry mija wolniej. Przemijanie ulega wydłużeniu, można powiedzieć, że jest to 

nienaturalny okres starzenia się naszej skory, lecz zważając na to, że w obecnych czasach stosuje się 

różne sprawdzone przez lekarzy specjalistów substancje do takich zabiegów, to jest to sprawdzony 

i pewny sposób. 

Powiedzmy sobie szczerze, większość osób, która, ma możliwość spowolnienia, a czasem chwilowego 

zatrzymania przemijania w życiu, skorzysta z tego. Ponieważ każdy człowiek chce czuć się jak najlepiej 

we własnym ciele. 

Population ageing in Japan 

Zuzanna Osak

In Japan, the elderly are generally treated with the utmost respect. Many Japanese families have 

several generations living under one roof. This factor is believed to be one of the many reasons why 

Japanese people live longer than any other population.

However, the main problem is that there are not enough people to look after and take care of the 

elderly. For example, a woman named Midori Ide wakes up to help her 96-year-old grandmother use 

the toilet, several times a night, To make sure she can assist immediately, Midori sleeps right next to 

her grandmother. It is not a duty that many 29-year-olds would enjoy. But she feels guilty that she 

can only do it once a week.
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Midori works the other six nights of the week at a nursing home taking care of other elderly people 

while her grandmother stays in a different facility. She says she is almost 30 and worries if she can 

start her own family one day, but she doesn’t want to abandon her grandmother.

Midori is one of 177,600 people in Japan aged between 15 and 29 who are taking care of a family 

member. It is also very common to find an elderly person taking care of another one. Just last month, a 

71-year-old husband was arrested for killing his wife who had dementia. „I got too tired from looking 

after her,” he confessed. „I wanted to take my own life, too.”

One way to solve this problem is to put elderly in retirement homes but the problem is that today, 

more than a quarter of Japan’s population is aged over 65. This is set to increase to 40% by 2055, 

when the population will have shrunk from the current 127 million to 90 million. The Ministry of 

Health, Labour and Welfare has warned that Japan will need to add one million nurses and care 

workers by 2025. So there are not a lot of people to help in such homes.   
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